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Beste reiziger

Staat een reis naar Afrika al langer op uw verlanglijstje of wenst u terug te keren naar het land waar 
u destijds verliefd op werd? Deze brochure is de ideale aanzet om van uw droom werkelijkheid 
te maken. Bij Live To Travel reiken we met plezier onze jarenlange ervaring aan om uw reis te 
organiseren.

Zowel Zuid-Afrika als Namibië worden vaak het “Afrika voor beginners” genoemd. Wij kunnen 
beamen dat deze bestemmingen een prachtige introductie tot het continent vormen, maar ook 
verzekeren dat de meest ervaren Afrikareiziger er zijn gading vindt.

Botswana is de ultieme safaribestemming en één van onze favoriete bestemmingen. Daarnaast 
heeft Zimbabwe alles in huis om u te verwennen: prachtige lodges en een fantastische natuur.

Zambia met haar vrij onbekende nationale parken en Malawi met haar reusachtig meer, bergen 
en wildparken, zijn twee buurlanden die dikwijls worden gecombineerd en een bezoek meer dan 
de moeite waard zijn.

Kenia en Tanzania worden ook vaak in één adem genoemd en bieden allebei een sublieme 
safaribeleving. Op de vlaktes van de Masai Mara en de Serengeti speelt zich namelijk een 
wereldberoemd natuurfenomenen af: de ‘Grote Trek’, de jaarlijkse migratie van immense kuddes 
zebra’s en wildebeesten. 

Ethiopië combineert prachtige landschappen met authentieke volkeren en een rijke cultuur.

In Oeganda en Rwanda heeft u de nationale parken bijna voor u alleen en kan u op trektocht 
gaan naar de berggorilla’s, een unieke belevenis. Virunga, dat deel uit maakt van de Democratische 
Republiek Congo, is het oudste en meest biodiverse park van het continent. Ook hier vinden 
berggorilla’s hun thuis.

Madagaskar, een eiland in de Indische Oceaan ten oosten van het Afrikaanse vasteland, is een 
wereld op zich. Ontdek het diverse noorden, het diepgroene oosten en het droge zuiden.

Tot slot zijn het zonnige klimaat, de brede stranden, vriendelijke bevolking, vogelrijke natuurparken 
en oude koloniale steden van Senegal de ideale ingrediënten voor een onvergetelijke reis.

In deze brochure mag u rekenen op 124 pagina’s boordevol interessante informatie, groepsreizen 
met vaste vertrekdata in Nederlandstalig of internationaal gezelschap en individuele rondreizen met 
huurwagen of privégids. Indien u een reis op individuele basis wenst, kunnen we, mits het budget 
en de rijafstanden dit toelaten, een rondreis van begin tot eind voor u uitstippelen die aan uw 
specifieke verwachtingen voldoet. Achteraan de brochure vindt u eveneens enkele strandverblijven 
die als verlenging op uw rondreis kunnen dienen. 

Neem zeker ook een kijkje op onze website of social mediakanalen voor meer inspiratie!

Het Live To Travel team

 www.livetotravel.be

 facebook.com/livetotravelbelgium

 instagram.com/livetotravelbelgium

 twitter.com/livetotravelbe 

 vimeo.com/livetotravel

 youtube.com/c/LivetotravelBeBvba

 plus.google.com/+LivetotravelBeBvba

Welkom

Inhoud

Live To Travel online
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Algemene info

Wat u voor uw vertrek dient te voorzien 

• Een geldig internationaal reispaspoort, te verkrijgen bij de gemeente.
• Een visum, indien dit verplicht is, vooraf aan te kopen bij de ambassade, online of ter plaatse.
• Een internationaal rijbewijs, indien u zelf  rijdt.
• Een inentingskaart, indien u dit moet kunnen voorleggen.
• Een ouderlijke toestemming, ingeval de kinderen niet reizen met beide biologische ouders of 

wettelijke voogd.
• Zorg ervoor dat de Maestro functie van uw bankkaart gedeblokkeerd is voor verrichtingen buiten de 

EU. 

Denk er tijdig aan dit te voorzien, het zou immers spijtig zijn uw reis te moeten uitstellen omdat 
uw reisformaliteiten niet in orde zijn. Meer informatie betreffende de vereiste documenten voor uw 
specifieke bestemming vindt u telkens bij de korte intro van de desbetreffende bestemming. Let op: 
deze info was geldig op moment van publicatie, maar kan intussen gewijzigd zijn; informeer dus 
steeds naar de meest recente informatie. De visumformaliteiten zijn eveneens enkel geldig voor 
Belgische of Nederlandse staatsburgers. 

Gezondheid
Het is aanbevolen langs te gaan bij uw geneesheer teneinde de nodige voorzorgsmaatregelen te 
kunnen nemen voor uw reis. Contacteer het Instituut voor Tropische Geneeskunde (België) of het 
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (Nederland) voor bijkomende inlichtingen of 
individueel advies.

Hierbij enkele nuttige tips voor een goede gezondheid op reis:
• Hoewel grote delen van Afrika malariavrij zijn of geen risico voor gele koorts vormen, zijn er toch 

bepaalde regio’s waar men de nodige voorzorgen voor moet treffen.
• Iedereen die naar Afrika reist, moet tegen hepatitis A beschermd zijn.
• Zorg dat u in orde bent met de tetanus-, difterie, kinkhoest-, mazelen- en poliovaccinatie. 

Vliegen naar de bestemming
Voor de intercontinentale vluchten werken wij samen met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen 
zoals Emirates, Ethiopian Airlines, Brussels Airlines, British Airways of KLM. We volgen steeds de 
promotietarieven die worden aangeboden op de markt en stellen u de meest geschikte vluchten voor. 
Met Afrika bestaat er quasi geen tijdsverschil waardoor u eender welke bestemming zelfs voor een 
kort bezoek kan overwegen.

Bagage
Tijdens een avontuurlijke (vlieg)safari is een zachte reistas het meest geschikt omdat een harde koffer 
met wieltjes vaak onpraktisch blijkt te zijn of niet wordt toegelaten in het vliegtuigje. 

Rondreizen
In onze brochure bieden we verschillende types rondreizen aan: 
• Groepsreizen: traditionele en avontuurlijke reizen in Nederlandstalig of internationaal gezelschap 

met vertrekken op vaste data. Deze worden aangeboden op nagenoeg elke bestemming.
• Individuele rondreizen met chauffeur en/of gids: reizen die van begin tot einde begeleid 

worden door een professionele gids die ook het vervoer voor zich neemt. Deze formule is mogelijk 
op alle bestemmingen.

• Individuele rondreizen met huurwagen: reizen waarbij u zelf  achter het stuur plaatsneemt, 
wat in Afrika zonder twijfel bijdraagt aan het avontuur. Mogelijk in Zuid-Afrika, Namibië en Botswana.

De specialiteit van Live To Travel is echter maatwerk, waarbij uw programma aangepast wordt aan uw 
nadrukkelijke vereisten. Mits het budget en de rijafstanden dit toelaten, kan u een rondreis van begin 
tot eind voor u laten uitstippelen die aan uw specifieke verwachtingen voldoet.

Overnachten
In Afrika is er een heel gevarieerd aanbod aan accommodaties: kampeerplaatsen met sanitaire 
faciliteiten, budgetvriendelijke guesthouses, klassieke hotels en resorts, lodges en tentenkampen waar 
de focus op natuurbeleving ligt. We kunnen u perfect adviseren, rekening houdend met uw persoonlijke 
voorkeuren en budget. 

Lees aandachtig wat inbegrepen is in de prijs. Sommige verblijfsplaatsen worden aangeboden op basis 
van kamer en ontbijt terwijl bij andere alle maaltijden en activiteiten inbegrepen zijn. De toeristische 
hoogseizoenen zijn december-januari en juli-september, dit zijn dan ook de duurste periodes.

Indien u onverhoopt toch problemen zou hebben met de aangeboden accommodatie of met de 
aangeboden diensten in het hotel, meld dit dan onmiddellijk aan de receptie. Zij zullen trachten een 
oplossing te zoeken voor het probleem. Indien de aangeboden oplossing voor u onvoldoende is, kan 
u nog steeds uw reisagent contacteren. Klachtenbrieven achteraf zijn minder efficiënt en zorgen voor 
onnodige frustraties tijdens uw reis. 
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Algemene info

Waar en wanneer op safari?
Dagelijks krijgen we de vraag wanneer het de beste periode is om wild te zien op één van onze 
bestemmingen en wij bieden hiervoor graag onze hulp aan! Hou er echter rekening mee dat er in de 
‘beste’ maanden ook veel meer toeristen aanwezig zijn en de prijzen hoger liggen. Anderzijds heeft u 
in het laagseizoen een wildpark soms volledig voor uzelf  en kan u toch veel wild spotten. Zo hebben 
wij zelf  heel goede ervaringen met Kenia en Tanzania in april en mei.

Veiligheid
Onze bestemmingen worden algemeen als ongevaarlijk beschouwd, toch is een bezoek aan bepaalde 
regio’s of steden nooit risicoloos. U doet er goed aan u voorafgaand aan het vertrek te informeren 
over de veiligheidssituatie in de regio die u wenst te bezoeken.

Het is tevens verstandig om tijdens uw reis enkele maatregelen te nemen:
• Hou een kopie van uw paspoort en andere belangrijke documenten afzonderlijk van de originelen. 

Laat eventueel een kopie van uw reisdocumenten achter bij een thuisblijver.
• Maak een lijst met belangrijke telefoonnummers en adressen.
• Laat uw reiszak niet onbeheerd achter.
• Bewaar waardevolle zaken en medicijnen in uw handbagage.
• Laat in uw huurwagen geen spullen achter op een zichtbare plaats.
• Luister tijdens begeleide activiteiten steeds aandachtig naar de instructies van de gids.

Gerust gemoed
Gelukkig is Live To Travel geen onbetrouwbare reisorganisatie die u aan uw lot overlaat wanneer 
het misgaat. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van uw reis; indien we insolvent 
verklaard worden, beschikken we over de wettelijk verplichte bescherming om u terug te betalen en 
te repatriëren. Is er sprake van overmacht? Dan waakt onze calamiteitenverzekering over de kosten bij 
natuurrampen, terrorisme en wilde stakingen.

We willen eveneens dat u vertrekt met de wetenschap dat u op eender welk moment op iemand 
kan terugvallen. Een lokale vertegenwoordiger staat tijdens uw reis 24/7 ter beschikking om uw 
noodoproep te beantwoorden en een oplossing te bieden.

Reisverzekering 

Een goede reisverzekering kan van pas komen. Als u dan toch iets vervelend meemaakt, vergoedt dit 
vaak al een deel van het leed. Daarom geven we u graag de mogelijkheid om de tijdelijke annulatie- en/
of bijstandsverzekering van Touring via ons af te sluiten. Vraag ons naar de polissen en voordeeltarieven.
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Zuid-Afrika Intro

Zuid-Afrika is werkelijk een land van adembenemende diversiteit. Men noemt 
het dan ook niet voor niets de ‘wereld in één land’. Een safari in de ongerepte 
natuur, adembenemende uitzichten, zonovergoten stranden, de dynamiek van 
bruisende steden,  de  fascinerende  cultuur  en  onvergetelijke  avonturen  -  in  
Zuid-Afrika heeft u beslist na iedere dag een meeslepend verhaal te vertellen! 
De negen te ontdekken provincies, elk met een eigen onmiskenbare ziel, 
verzekeren dat u nooit zonder blijvende herinneringen naar huis zal terugkeren.

Basisgegevens
Hoofdsteden: Pretoria (bestuurlijke macht), Kaapstad (wetgevende macht), 
Bloemfontein (rechterlijke macht)

Regeringsvorm: Parlementaire republiek

Officiële landstaal: Afrikaans, Engels

Oppervlakte: 1.221.037 km²

Inwoners: 59,5 miljoen

Munteenheid: Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)

Telefoon landcode: +27

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort met minstens 2 lege bladzijden 
dat na thuiskomst nog minimaal 30 dagen geldig is. Wanneer u een bezoek 
brengt aan eSwatini of  Lesotho dient uw paspoort nog minimaal 6 maanden 
geldig zijn bij terugkeer. Indien u zelf rijdt, moet u in het bezit zijn van een 
internationaal rijbewijs. Minderjarigen die geen familienaam delen met een 
meereizende ouder of voogd moeten het geboortecertificaat en de juiste 
attesten kunnen voorleggen. Meer info te verkrijgen via uw reisagent.
Visum: geen.
Gezondheid: er is geen gele koorts risico, maar vaccinatie is officieel vereist als 
u vertrekt uit een land waar gele koorts voorkomt of er langer dan 12 uur in 
transit was. Er komt malaria voor in Kruger Nationaal Park en aan de grens met 
Mozambique, Zimbabwe en Botswana. We raden insectenwerend middel aan in 
combinatie met malariapillen. 
Stroom: 230 V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash en kredietkaarten
Tijdsverschil: zomer: geen • winter: +1u.
Klimaat: varieert van woestijn en halfwoestijn in het noordwesten tot gematigd 
of steppeklimaat in het binnenland en subtropisch klimaat aan de oostkust. 

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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Zuid-Afrika

Groepsreis Zuid-Afrika Nederlandstalig
Groep Nederlands Max. 18 pers. incl. vluchten

Dag 1: Brussel/Amsterdam - Johannesburg
Internationale vlucht vanuit Brussel of Amsterdam via Londen of Dubai naar Johannesburg.
Dag 2: Aankomst Johannesburg - Pretoria - Bushveld 
Na aankomst kennismaking met de gids en chauffeur. Bezoek aan het Voortrekkersmonument 
en de Uniegebouwen in Pretoria, alvorens door te rijden naar een 8.000ha groot 
wildreservaat.
Overnachting Hannah Lodge**** Standaard kamer in half  pension 
Dag 3-4: Kruger Nationaal Park
Vandaag bezoeken we de befaamde Panoramaroute met Blyde Rivier Canyon, God’s 
Window, Bourkes Luck Potholes en het mijndorpje Pelgrim’s Rust, alvorens naar de lodge 
aan het Kruger Park te rijden. De volgende ochtend worden we wakker met de geluiden 
van de bush en vertrekken in open 4x4’s op zoek naar de Big Five. ’s Namiddags tijd om te 
relaxen of om optioneel weer op safari te gaan.
Overnachting Shalati Kruger Lodge*** Standaard tent in half  pension 
Dag 5: eSwatini (ex-Swaziland)
Rit naar het Koninkrijk van de Swazi. We maken kennis met de rijke cultuur van dit volk in 
een traditioneel dorp en overnachten in een ‘Beehive Hut’.
Overnachting Mlilwane Wildlife Sanctuary Rest Camp**** Beehive Hut in half  pension  
Dag 6: St. Lucia
Ten zuiden van eSwatini ligt Kwazulu-Natal. In St. Lucia gaan we tijdens een bootsafari op 
zoek naar krokodillen, nijlpaarden en vele vogelsoorten.
Overnachting Amazulu Lodge**** Standaard kamer in half  pension 
Dag 7-8: Drakensberg
Een panoramische rit door Zululand brengt ons tot Underberg, aan de voet van de 
Drakensberg. Optioneel: Sani Pass 4x4 excursie of paardrijden.
Overnachting Premier Resort Sani Pass*** Standaard kamer in half  pension 
Dag 9: Port St. Johns
We rijden naar de Wild Coast waar u kan relaxen op het strand of in de spa.
Overnachting Umngazi River Lodge**** Middle Bank kamer met zeezicht in half  pension 
Dag 10-11: Chintsa
We rijden langs de kust naar een prachtig natuurreservaat, waar u gedurende twee 
dagen kan deelnemen aan activiteiten zoals wandelen, kanovaren, vogelspotten, safari’s, 

olifanteninteractie, …
Overnachting Inkwenkwezi Private Game Reserve**** Standaard kamer in vol pension + 
activiteiten 
Dag 12: Stormsrivier
Vandaag rijden we via Port Elizabeth langs de Tuinroute naar Tsitsikamma Nationaal Park. 
Tijd om een mooie wandeling te maken of te relaxen.
Overnachting Tsitsikamma Village Inn*** Village kamer in half  pension
Dag 13: Oudtshoorn
Via Knysna, de oesterhoofdstad, rijden we naar Oudtshoorn. Bezoek aan een 
struisvogelboerderij.
Overnachting De Opstal Country Lodge**** Luxe kamer in half  pension 
Dag 14: Montagu
Verkenning van de Kleine Karoo met een lunchstop onderweg. Via de Tradouwpas banen 
we ons een weg naar het wijndorpje Montagu.
Overnachting Montagu Country Hotel**** Classic kamer in half  pension 
Dag 15-16: Kaapstad
Via de wereldberoemde Route 62 rijden we richting de wijnlanden voor een degustatie. 
Na aan-komst in Kaapstad volgt een korte stadsrondrit met bezoek aan de Tafelberg 
(weersgebonden). De volgende dag verkennen we het Kaapse Schiereiland met Kaap de 
Goede Hoop, maken we een boottocht naar een zeehondenkolonie en bezoeken we de 
pinguïns op Boulders Beach.
Overnachting aha Harbour Bridge Hotel & Suites**** Standaard kamer & ontbijt + 
afscheidsdiner dag 16 
Dag 17: Vertrek Kaapstad
Dag ter vrije invulling alvorens ’s avonds terug te vliegen.
Dag 18: Brussel/Amsterdam
Aankomst in Brussel of Amsterdam in de voormiddag.
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Prijs kind 3-11 jaar bij ouders op de kamer tijdens de schoolvakanties: € 2.650

Inbegrepen in de prijs: Internationale vluchten Brussel/Amsterdam-Johannesburg 
en Kaapstad-Brussel/Amsterdam met British Airways of  Emirates in economy klasse. 
Luchthaventaksen. Alle overnachtingen (of  gelijkwaardig) en maaltijden volgens 
programma. Excursies, activiteiten en entreegelden volgens programma. Selectie 
activiteiten bij Inkwenkwezi Private Game Reserve. Lokale Afrikaanstalige/Engelstalige 
gids. Transport in een bus met 20 zitplaatsen en chauffeur.

Niet inbegrepen in de prijs: optionele activiteiten, overige maaltijden, dranken, 
persoonlijke uitgaven, fooien, reisverzekering.

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 14. Maximum aantal deelnemers: 18.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
11/07/21 3.390 3.890
17/07/21 3.390 3.890
12/09/21 3.350 3.850
05/10/21 3.350 3.850
19/10/21 3.350 3.850
04/11/21 3.350 3.850
13/11/21 3.350 3.850
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Mbabane
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Pietersburg

JohannesburgMmabatho

Nelspruit

PietermaritzburgBloemfontein

Kimberley

Bisho
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St-Lucia

Port St-Johns

George Knysna

•
  vanaf 3.350€

incl. vlucht
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Groep Internationaal Avontuurlijk Max. 20 pers.

South African Explorer

Dag 1: Johannesburg - Kruger Nationaal Park
Om 07u00 ontmoeting in Belvedere Estate. We verlaten Johannesburg en reizen naar 
Kruger Nationaal Park. Optioneel: sundowner rit. L D
Overnachting : Nkambeni Safari Camp of  campsite
Dag 2-3: Kruger Nationaal Park en Panoramaroute
Volledige dag safari in een open 4x4 in Kruger Nationaal Park, de thuisbasis van de “Big 
Five”. De volgende ochtend kan u optioneel aansluiten bij een wandelsafari. Daarna bezoek 
aan de Panoramaroute met een stop aan Bourke’s Luck Potholes, Blyde River Canyon en 
God’s Window. B L D
Overnachting Nkambeni Safari Camp of  campsite
Dag 4-5: Kruger - eSwatini
U krijgt de kans nog enkele dieren te spotten in Kruger onderweg naar eSwatini (ex-
Swaziland). De volgende ochtend onderneemt u een begeleide wandeling door Mlilwane. Dit 
is volkomen veilig door de afwezigheid van roofdieren. Optioneel: safari’s, mountainbiken of 
wandelen. B L D
Overnachting Mlilwane Wildlife Sanctuary Hut/ Hlane Royal National Park of  campsite
Dag 6-7: eSwatini - Hluhluwe-Umfolozi Wildreservaat/iSimangaliso Wetland Park
We steken terug de grens over met Zuid-Afrika en rijden naar Zululand, ooit het rijk van de 
machtige koning Shaka. Op dag 7 staan een safari in Hluhluwe en boottocht in St. Lucia op 
het programma. B L D
Overnachting Shonalanga Lodge
Dag 8-9: KwaZulu Natal - UKhahlamba Drakensberg Park
Rit naar de hoogste bergketen van Zuid-Afrika (>3.000m) via de kuststad Durban. Bezoek 
aan de Howick Falls en de plek waar Nelson Mandela werd gearresteerd. De volgende dag 
trektocht met de gids in het park en de kans om rotstekeningen te bewonderen. B L D
Overnachting Monks Cowl Resort/ The Nest of  campsite
Dag 10-11: Drakensberg - Lesotho
We vervolgen de reis via het magnifieke Golden Gate Nationaal Park naar Lesotho. 
Onderweg bezoek aan een voederplaats voor bedreigde gieren. De volgende ochtend 
wandeltocht in de bergen en bezoek aan een plaatselijk dorp. Optioneel: ponytocht.B L D
Overnachting Malealea Lodge of  campsite

B = ontbijt, L = lunch, D = avondmaal

Dag 12: Lesotho - Graaff-Reinet
Terugkeer naar Zuid-Afrika. We overnachten in Graaff-Reinet, de vierde oudste stad van het 
land, en bezoeken de Valley of Desolation (zomer: bij zonsondergang - winter: de volgende 
ochtend). B L D
Overnachting Profcon Resort of  campsite
Dag 13-14: Addo Elephant Nationaal Park
Rit naar Addo Elephant NP, de thuishaven van ‘s werelds grootste olifantenconcentratie en 
de “Big Seven” (Big Five aangevuld met walvis en de witte haai). Twee namiddagsafari’s in 
de truck. In de voormiddag van dag 14 heeft u de optie Port Elizabeth te bezoeken. B L D
Overnachting Kudu Ridge Lodge of  campsite
Dag 15-16: Tsitsikamma Nationaal Park
Op weg naar Tsitsikamma stop in Jeffrey’s Bay. De volgende dag bewandelt u een deel 
van de Otter Trail onder begeleiding van uw gids. Optioneel: Woodcutters Journey Tour & 
Treetop Canopy Tour. B L D
Overnachting Tsitsikamma Cottages/Tsitsikamma Village Inn of  campsite
Dag 17: Tuinroute
De Tuinroute is een schat aan natuurpracht. We bezoeken Nature’s Valley en ontspannen 
aan Keurbooms Lagoon. Optioneel: Bloukrans bungee jump, Birds of Eden, Monkey Town. 
B L D
Overnachting Gooderson Knysna
Dag 18: Oudtshoorn
Rit langs de magnifieke Outeniqua Mountains naar Oudtshoorn en bezoek aan de Cango 
Caves. B L D
Overnachting Kleinplaas Holiday Resort of  campsite
Dag 19: Route 62 - Hermanus
Rit langs de befaamde Route 62 via Ronnie’s Sex Shop, een eigenzinnige pub, naar 
Hermanus. Vanop de promenade spot u tussen juli en november misschien een walvis! B L D
Overnachting Windsor Hotel
Dag 20: Hermanus - Kaapstad 
De reis gaat verder naar de pinguïns van Stoney Point Nature Reserve en Stellenbosch 
voor een wijn- en chocoladeproeverij. De rondreis eindigt in de namiddag bij aankomst in 
Kaapstad. B L
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Pietersburg

JohannesburgMmabatho

Nelspruit

PietermaritzburgBloemfontein

Kimberley

Bisho

Port ElizabethGeorge

Oudtshoorn

Durban

Pretoria

Gaborone

Mbabane

Maseru

Kaapstad

St-Lucia

Inbegrepen in de prijs: Overnachtingen (zoals beschreven of  gelijkwaardig) in 
accommodatie of  op campsites in grote canvastent. Maaltijden zoals beschreven. 
Transport in avontuurlijke truck. Parkgelden volgens programma. Activiteiten: 4x4 
safari in Kruger, Panoramaroute, natuurwandeling Mlilwane, safari in Hluhluwe-Imfolozi, 
boottocht St. Lucia, “Mandela Capture Site”, Howick Falls, Drakensberg trektocht, rit 
door het Golden Gate NP, “Vulture Restaurant”, wandeltocht en dorpsbezoek Lesotho, 
Valley of  Desolation, twee safari’s in Addo (in truck), stop in Jeffrey’s Bay, Otter Trail, 
Nature’s Valley, Cango Caves, stop aan Ronnie’s Sex Shop, Stony Point Pinguïnkolonie, 
chocolade- en wijnproeven in Stellenbosch. Diensten van professionele crew.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, pre-nacht Belvedere Estate (€ 50 pp in 
dubbel, € 65 single), post-nacht 40 On Burg (€ 50 pp in dubbel, € 80 single), 
luchthaventransfer JNB (€ 45 pp) en CPT (€ 30 single, € 25 pp bij ≥ 2 pers.), overige 
maaltijden, dranken, optionele activiteiten, persoonlijke uitgaven, fooien, reisverzekering.

Reisdata 2021: Jan: 06, 13*, 20, 27 - Feb: 03, 10, 17*, 24 - Mar: 03(D), 10, 17, 
24*, 31 - Apr: 07, 14, 21, 28* - Mei: 05, 12(D), 19, 26 - Jun: 02*, 09, 16(D), 23, 
30 - Jul: 07*, 14, 18, 21(D), 28 - Aug: 04*, 08, 11, 18, 25(D), 29* - Sep: 01, 08, 
15, 19, 22*, 29(D) - Okt: 06, 10, 13, 20*, 27 - Nov: 03(D), 10, 17, 24* - Dec: 01, 
08(D), 15, 22  
*Gegarandeerd vertrek, (D) Engelstalige begeleiding met Duitse tolk

Praktisch: Min. 4 deelnemers (tenzij gegarandeerd vertrek). Max. 20 deelnemers. 
Bagage beperkt tot 1 stuk van max. 15-20kg per persoon. Voorzie een zachte 
reistas. Er wordt een actieve participatie verwacht bij het bereiden van de maaltijden 
en het opzetten van het kamp. Omdat de rondreis op dag 1 om 07u00 begint, is het 
noodzakelijk de nacht ervoor in Johannesburg te verblijven.

Prijs per persoon in euro  2021 Dubbel Single suppl. Green seat
Kamperen 1.640 55 25
Accommodatie 2.095 235 25
Green seat = de optie om uw CO

2
-emissie tijdens de rondreis te compenseren.

•
  vanaf 1.640€

excl. vlucht
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Zuid-Afrika

Individueel Huurwagen Malariavrij

Kaapstad, safari & wijn

Dag 1-3: Kaapstad & Kaapse Schiereiland 25 km • 30min.
Na aankomst op de luchthaven van Kaapstad pikt u de huurwagen op.Men kan moeiteloos 
drie dagen in Kaapstad vertoeven zonder zich te vervelen. De ‘Mother City’ heeft het 
allemaal: een buitengewone natuurlijke omgeving, prachtige historische architectuur en 
een bruisend stadsleven. Besteed uw tijd met een bezoek aan de Tafelberg, Bo-Kaap, het 
V&A Waterfront, Robbeneiland, het Kaapse Schiereiland, Kirstenbosch Botanical Gardens,… 
Overweeg om uw wagen voor een dagje te laten staan en de Citysightseeing bus (hop-on 
hop-off) te nemen, de meest eenvoudige manier om vele trekpleisters te bezoeken. ’s 
Avonds kan u dineren in restaurants van wereldklasse, waar u aan een betaalbare prijs 
proeft van heerlijke gerechten en lokaal geproduceerde wijnen.
Comfort Antrim Villa**** Standaard kamer & ontbijt
Luxe The Hyde Hotel**** Studio & ontbijt 
Dag 4-5: Aquila Private Game Reserve 180 km • 2u
De volgende twee dagen brengt u door in het Aquila Private Game Reserve, een 10.000 
hectare groot reservaat en de thuisbasis van de Big Five. Aquila staat niet alleen bekend om 
zijn unieke natuurbelevenissen en conserveringsprojecten, het is een ervaring in Afrikaanse 
gastvrijheid en traditionele culinaire verwennerij. U krijgt er de kans het wildleven in een 
open 4x4 voertuig waar te nemen (inclusief), of kan opteren voor een safari per quad of te 
paard (exclusief).
Comfort Aquila Private Game Reserve**** Std Lodge kamer vol pension + activiteiten
Luxe Aquila Private Game Reserve**** Karoo Cottage in vol pension + activiteiten

Dag 6-7: Stellenbosch 155 km • 2u
Het laatste gedeelte van uw reis door de Westkaap vindt plaats in Stellenbosch, een 
elegante en historische universiteitsstad met talrijke gebouwen in typische Kaaps-Hollandse 
stijl. Er zijn honderden wijngaarden in de directe omgeving, waarvan velen wijnen van 
topkwaliteit produceren. Rondleidingen en proeverijen in de wijnmakerijen en heerlijk tafelen 
in verscheidene eetgelegenheden zijn de rode draad doorheen uw verblijf  in deze regio. 
Comfort De Zalze Lodge**** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe De Zalze Lodge**** Superior kamer & ontbijt 
Dag 8: Vertrek Kaapstad 25 km • 30min
U keert terug naar de luchthaven van Kaapstad, waar u de huurwagen inlevert. Einde van 
een prachtige rondreis!
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Aquila Private Game 
Reserve: alle maaltijden, welkomstdrankje, namiddagsafari en ochtendsafari. Huurwagen 
Bidvest type C Toyota Corolla of  gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilometers, Super 
Cover Insurance, GPS en toeslag tweede bestuurder. 24u/dag telefonische bijstand 
door een lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Zuid-Afrika.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

Pretoria

Gaborone

Mbabane

Maseru

Pietersburg

JohannesburgMmabatho

Nelspruit

PietermaritzburgBloemfontein

Kimberley

Bisho

Port Elizabeth

Mosselbaai
Knysa

Hermanus

Oudtshoorn

Durban

Touws River

Stellenbosch
Kaapstad

St-Lucia

•
  vanaf 685€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Comfort Luxe
01/11/20-30/11/20 800 1.080
01/12/20-31/12/20 795 1.065
01/01/21-31/03/21 805 1.100
01/04/21-30/04/21 780 1.025
01/05/21-31/08/21 685 855
01/09/21-30/09/21 710 915
01/10/21-31/10/21 765 955
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Zuid-Afrika

Individueel Huurwagen Malariavrij

Ontdekking van de Kaap & Tuinroute

Dag 1-2: Kaapstad 25 km • 30min.
Na aankomst op de luchthaven van Kaapstad pikt u de huurwagen op. Omdat Kaapstad 
een relatief kleine stad is, kan u op twee dagen veel onvergetelijke ervaringen meepikken 
zonder dat het te gehaast wordt. Geniet van 360° zicht bovenop de Tafelberg, maak een 
ontspannen wandeling langs de Sea Point Promenade en bezoek het adembenemende 
Kaapse Schiereiland.
Comfort La Splendida Boutique Hotel**** Side View kamer & ontbijt
Luxe Twelve Apostles Hotel & Spa***** Classic kamer & ontbijt 
Dag 3: Hermanus 130 km • 2u
Neem de route via Betty’s en Pringle Bay naar Hermanus, het meest bekend om de 
walvissen die jaarlijks tussen juli en november kunnen waargenomen worden vanop de 
waterkant of tijdens een bootexcursie. 
Comfort 7 On Marine***** Courtyard Suite & ontbijt 
Luxe 7 On Marine***** Superior kamer met zeezicht & ontbijt 
Dag 4: Mosselbaai 330 km • 3u30min.
In Gansbaai, zo’n 40 min. ten zuiden van Hermanus, kan u zich wagen aan kooiduiken met 
witte haaien. Na een korte stop in Kaap Agulhas (het meest zuidelijke punt van Afrika) rijdt 
u door naar Mosselbaai, een kuststadje aan het begin van de Tuinroute waar de eerste 
ontdekkingsreizigers in 1488 aan wal kwamen. 
Comfort Ilita Lodge**** Lodge kamer & ontbijt
Luxe African Oceans Manor on the Beach***** Luxe Suite & ontbijt
Dag 5: Oudtshoorn 95 km • 1u30min.
De reis gaat verder naar Oudtshoorn, gelegen tussen de Swartberg en het Outeniqua 
gebergte. Een echte aanrader is een rit door de Swartberg Pass bij zonsondergang gevolgd 
door een typisch Zuid-Afrikaans diner in restaurant Kobus se Gat. Avonturiers kunnen 
opteren om de berg te voet of per mountainbike af te dalen. 
Comfort The Thorntree Country Lodge**** Standaard kamer & ontbijt
Luxe Buffelsdrift Game Lodge**** Luxe Waterhole kamer & ontbijt 

Dag 6: Knysna 130 km • 2u
Volgende bestemming: Knysna! In dit charmante kustdorpje zijn oesters de specialiteit. Een 
excursie naar Featherbed Nature Reserve aan de prachtige Knysna Lagoon is bovendien 
een onmisbare eco-ervaring.
Comfort Overmeer Guest House**** Standaard kamer & ontbijt
Luxe Blackwaters River Lodge**** Luxe Suite & ontbijt
Dag 7-8: Tsitsikamma 120 km • 1u45min.
U baant zich een weg naar Tsitsikamma, waar voor natuurliefhebbers een intense 
beleving wacht. Dit reservaat is vooral gekend voor zijn vele verbluffende wandelroutes en 
indrukwekkende landschappen. 
Comfort Tsitsikamma Village Inn*** Village kamer & ontbijt 
Luxe The Fernery Lodge**** Chalet & ontbijt 
Dag 9-10: Addo Elephant Nationaal Park 210 km • 2u30min.
Eenmaal Jeffrey’s Bay voorbij, verlaat u de Tuinroute richting het Addo Nationaal Park, de 
thuis van één van de grootste concentraties olifanten ter wereld. U kan het park met de 
eigen wagen verkennen of kiezen voor een begeleide safari in open 4x4. 
Comfort Chrislin African Lodge***(*) Garden Hut & ontbijt 
Luxe Addo Wildlife**** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 11: Port Elizabeth 65 km • 1u
U verruilt de Zuid-Afrikaanse bush voor het bruisende Port Elizabeth. Deze stad is niet 
alleen rijk aan historische, architecturale en culturele bijzonderheden, het biedt eveneens 
uitstekende zwemstranden, surfplekken en andere watersportmogelijkheden.
Comfort Ibhayi Guest Lodge**** Luxe kamer & ontbijt
Luxe Singa Town Lodge**** Luxe Suite & ontbijt 
Dag 12: Vertrek Port Elizabeth 5 km • 15min.
De rondreis zit erop. U rijdt naar de luchthaven van Port Elizabeth, waar u de huurwagen 
inlevert.
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Huurwagen Bidvest 
type C Toyota Corolla of  gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilometers, Super Cover 
Insurance, GPS, toeslag tweede bestuurder en one way drop-off  kost. 24u/dag 
telefonische bijstand door een lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight 
Guide Zuid-Afrika.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

Pretoria

Mbabane

Maseru

Polokwane

Johannesburg

Nelspruit

Bloemfontein

Kimberley

Port ElizabethMosselbaai

Oudtshoorn

Knysha

StormsrivierHermanus

Durban

Addo

Kaapstad

•
  vanaf 870€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Comfort Luxe
01/11/20-31/12/20 935 1.515
01/01/21-31/03/21 940 1.580
01/04/21-30/04/21 925 1.550
01/05/21-31/08/21 870 1.370
01/09/21-30/09/21 885 1.410
01/10/21-31/10/21 935 1.590
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Zuid-Afrika

Individueel Huurwagen Malariavrij

Familierondreis Westkaap

Indien u nog zou twijfelen of  u met kinderen naar Zuid-Afrika kan afreizen: dit is de 
uitgelezen niet-Europese bestemming om met het gezin te bezoeken! U kan heel wat 
bezienswaardigheden meepikken en deelnemen aan tal van kindvriendelijke activiteiten 
zonder al te grote afstanden te moeten afleggen. Voor dit gedeelte van het land zijn 
bovendien geen malariavoorzorgen nodig. Dus wacht niet langer en waag de sprong!

Dag 1: Kaapstad - Albertinia 330 km • 3u45min.
Na aankomst op de luchthaven van Kaapstad pikt u de huurwagen op en zet u meteen 
koers naar Garden Route Game Lodge. Dit privéwildreservaat - dat tevens een familiebedrijf  
is - is de thuis van een groot aantal wilde dieren, waaronder de Big Five. In uw verblijf  zijn 
een avondsafari, ochtendsafari en begeleid bezoek aan “Reptile Encounters” inbegrepen. 
Overnachting Garden Route Game Lodge**** Lodge kamer in half  pension + activiteiten
Dag 2-4: Mosselbaai 50 km • 45min.
De reis gaat verder naar Mosselbaai, een kustplaatsje waar de eerste ontdekkingsreizigers 
toekwamen. Het Bartolomeu Dias Museum Complex herbergt een replica van het schip uit 
1488 dat voor die ontdekkingstocht werd gebruikt. Andere aanraders zijn een boottocht 
op zoek naar zeehonden en dolfijnen, een treinritje met de Diaz Express of simpelweg tijd 
doorbrengen aan het strand. 
Overnachting Bay Lodge**** Familiekamer & ontbijt
Dag 5-6: Oudtshoorn 90 km • 1u15min.
U baant zich een weg naar Oudtshoorn, de struisvogelhoofdstad van de wereld. Net buiten 
de stad kan u kennismaken met de grootste loopvogel op Aarde tijdens een begeleide 
tour per tractor. Of wat dacht u van een wandeling met gids door de verbijsterende Cango 
Caves? De natuurlijke schoonheid, rijke geschiedenis en geavanceerde lichteffecten maken 
het een veel bezochte trekpleister. 
Overnachting Buffelsdrift Game Lodge**** Luxe Familiekamer & ontbijt

Dag 7: Aquila Private Game Reserve 275 km • 3u30min.
De volgende nacht brengt u door in Aquila Private Game Reserve, een 10.000 hectare 
groot wildreservaat waar men - met wat geluk - de Big Five kan bewonderen. Aquila 
heeft een binnen- en buitenspeeltuin en een minigolfterrein en biedt dagelijks een 
verscheidenheid aan activiteiten aan gericht op kinderen, van peuters tot tieners. Een 
namiddagsafari en ochtendsafari in open voertuigen zijn inbegrepen in uw verblijf. 
Overnachting Aquila Private Game Reserve**** Luxe Familiecottage in vol pension + 
activiteiten
Dag 8-9: Wijnlanden 90 km • 1u
Uw route leidt naar Slanghoek Valley. Die Eike is een fraaie Kaap-Hollandse hoeve uit de 
19e eeuw omringd door wijngaarden met uitzicht op majestueuze bergen. Geniet van de 
warme Zuid-Afrikaanse gastvrijheid, wijnproeverijen in de omgeving en outdooractiviteiten 
zoals wandelen en mountainbiken. 
Overnachting Die Eike Goudini*** Familiekamer & ontbijt 
Dag 10-11: Kaapstad 100 km • 1u15min.
Via Stellenbosch, waar u kan opteren voor een picknick op het Spier wijndomein, 
bereikt u Kaapstad. Hier vindt men de perfecte mix tussen avontuurlijke activiteiten, 
educatieve uitstapjes en culinaire ervaringen om elk gezinslid gelukkig te stemmen. Enkele 
aanbevelingen: ziplinen in een magnifiek landschap of een dagexcursie naar het Kaapse 
Schiereiland voor een bezoek aan de pinguïns van Boulders Beach. 
Overnachting Bantry Bay Suite Hotel**** Luxe Suite & ontbijt
Dag 12: Vertrek Kaapstad 25 km • 30min.
U rijdt naar de luchthaven van Kaapstad, waar u de huurwagen inlevert. Einde van een 
fantastische rondreis!
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Garden Route 
Game Lodge: avondsafari, ochtendsafari en begeleid bezoek aan “Reptile Encounters”. 
Aquila Private Game Reserve: alle maaltijden, welkomstdrankje, namiddagsafari 
en ochtendsafari. Huurwagen Bidvest type O Toyota Avanza of  gelijkwaardig 
met onbeperkt aantal kilometers, Super Cover Insurance, GPS en toeslag tweede 
bestuurder. 24u/dag telefonische bijstand door een lokale vertegenwoordiger. Gratis 
Nederlandstalige Insight Guide Zuid-Afrika.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

Praktische info: minderjarigen die geen familienaam delen met een meereizende ouder 
of  voogd moeten het geboortecertificaat en de juiste attesten kunnen voorleggen. Meer 
info te verkrijgen via uw reisagent.

Pretoria

Mbabane

Maseru

Johannesburg

Nelspruit

Bloemfontein

Kimberley

Port Elizabeth

Mosselbaai

Knysa

Hermanus

Oudtshoorn

Durban

Kaapstad

•
  vanaf 1.245€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Dubbel Kind  
< 12 jaar

01/11/20-30/11/20 1.455 450
01/12/20-31/12/20 1.510 450
01/01/21-31/01/21 1.525 455
01/02/21-31/03/21 1.605 455
01/04/21-30/04/21 1.475 465
01/05/21-30/06/21 1.245 380
01/07/21-30/09/21 1.265 390
01/10/21-31/10/21 1.450 445
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Zuid-Afrika

Individueel Huurwagen

Kruger & Panoramaroute

Dag 1: Johannesburg - Pretoria 60 km • 45min.
Na aankomst op de luchthaven van Johannesburg pikt u de huurwagen op. Breng enkele 
uren door in de dynamische metropool en neem zelf  waar hoe de stadsvernieuwing hippe 
wijken creëert. Overige aanraders: een bezoek aan het aangrijpende Apartheid Museum of 
een fietstour door Soweto, de bekendste township van Zuid-Afrika. Daarna rijdt u door naar 
Pretoria, ook gekend als de Jacaranda City vanwege de talloze paarse bloemen die in het 
voorjaar de parken, lanen en tuinen opfleuren. De toeristische hoogtepunten van de stad 
zijn de vele historische gebouwen, monumenten en musea. 
Comfort Opi Kopi Guest House**** Executive Suite & ontbijt
Luxe Kievits Kroon Estate**** Luxe kamer & ontbijt
Dag 2-4: Kruger Nationaal Park 450 km • 5 à 6u
U zet de reis verder naar uw verblijfplaats nabij de Manyeleti Concessie (comfort) of in het 
Sabi Sand Game Reserve (luxe). Het zijn beide privéwildreservaten gelegen in het Greater 
Kruger Park, waar geen omheiningen zijn die de bewegingen van dieren belemmeren. Meer 
dan 20.000 leden van de Big Five trekken er dus vrij door het bushveld, alsook honderden 
andere zoogdier- en vogelsoorten. Uw tijd in de privéreservaten besteedt u met safari’s 
in open voertuigen en wandelsafari’s onder begeleiding van ervaren rangers die graag de 
tijd nemen het gedrag van de dieren en diverse aspecten in de omgeving uitgebreid toe te 
lichten. U kan eveneens met uw eigen huurwagen het nationaal park betreden, waarna u 
zich volgens uw persoonlijke interesses en individueel tempo kunt verplaatsen op zoek naar 
wildleven. Bij het verblijf  in Elephant Plains Game Lodge (luxe) zijn dagelijks twee safari’s in 
open 4x4 en begeleide natuurwandeling inbegrepen. 
Comfort Shalati Kruger Lodge*** Standaard tent in half  pension 
Luxe Elephant Plains Game Lodge**** Luxe Suite in vol pension + activiteiten

Dag 5-6: Panoramaroute 145 km/70 km • 2u30min./1u15min. 
De volgende twee nachten brengt u door in de streek rond Hazyview en Witrivier, de ideale 
uitvalsbasis voor een bezoek aan de Panoramaroute. Het populairste stuk van de route is 
de R532 die vanuit het stadje Sabie via een aantal indrukwekkende watervallen - de Sabie 
Falls, Bridal Veil Falls en Mac Mac Falls - naar God’s Window, Blyde River Canyon (met de 
Three Rondavels) en Bourke’s Luck Potholes kronkelt. Vergeet onderweg niet even halt 
te houden in enkele van de voormalige goudkoortsdorpjes. De regio waar u verblijft, leent 
zich eveneens perfect om deel te nemen aan een heleboel avontuurlijke activiteiten zoals 
ziplinen, raften, tuben, quadbiken, mountainbiken, paardrijden,…
Comfort Stille Woning Guest House**** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Highgrove House***** Luxe Suite in half  pension
Dag 7: Vertrek Johannesburg 375 km • 4u
De rondreis is afgelopen. U keert terug naar de luchthaven van Johannesburg, waar u de 
huurwagen inlevert
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Elephant Plains 
Game Lodge (luxe optie): alle maaltijden, thee, koffie, dagelijks twee safari’s in open 
4x4 en begeleide natuurwandeling. Huurwagen Bidvest type C Toyota Corolla of  
gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilometers, Super Cover Insurance, GPS en toeslag 
tweede bestuurder. 24u/dag telefonische bijstand door een lokale vertegenwoordiger. 
Gratis Nederlandstalige Insight Guide Zuid-Afrika

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

Wenst u dit programma te verlengen met een vlucht uit Nelspruit (Kruger 
Mpumalanga Airport)? Voor een supplement van € 60 per persoon laat u de 
huurwagen (type C) op dag 7 achter op de luchthaven van Nelspruit i.p.v. op de 
luchthaven van Johannesburg.

Pretoria

Mbabane

Maseru

Johannesburg

Witrivier

Kruger NP

Bloemfontein

Kimberley

Port Elizabeth

Mosselbaai

Knysa

Hermanus

Oudtshoorn

Durban

Kaapstad

•
  vanaf 635€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Comfort Luxe
01/11/20-31/12/21 635 1.645
01/01/21-30/04/21 660 1.740
01/05/21-31/10/21 645 1.725
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Noordelijke Tour
Individueel Huurwagen

Dag 1: Johannesburg - Pretoria 60 km • 45min.
Na aankomst op de luchthaven van Johannesburg pikt u de huurwagen op. U kan enkele 
trekpleisters in Johannesburg en Pretoria meepikken alvorens in te checken bij uw 
accommodatie.
Comfort Opi Kopi Guest House**** Executive Suite & ontbijt
Luxe Kievits Kroon Estate**** Luxe kamer & ontbijt
Dag 2-3: Entabeni Safari Conservancy 225 km • 2u45min. 
U zet koers naar het 22.000 hectare groot Entabeni Wildreservaat, terecht “The Place of 
the Mountain” genoemd. Uw verblijf  is inclusief dagelijks twee begeleide safari’s in open 
4x4. 
Comfort Wildside Safari Camp*** Standaard tent in vol pension + activiteiten
Luxe Hanglip Mountain Lodge**** Standaard kamer in vol pension + activiteiten 
Dag 4: Ohrigstad 275 km • 4u15min. 
De reis gaat verder naar uw volgende verblijfsplaats in de prachtige omgeving van 
Ohrigstad. Geniet van het adembenemende landschap met diverse excursies of relax in de 
lodge.
Comfort Hannah Game Lodge**** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Iketla Lodge**** Standaard kamer in half  pension 
Dag 5-6: Kruger Nationaal Park 165 km • 2u45min. 
Volg de Panoramaroute naar Kruger Nationaal Park. U overnacht nabij de Manyeleti Concessie 
(comfort) of in het Sabi Sand Game Reserve (luxe). Het verblijf in Elephant Plains Game 
Lodge (luxe) is inclusief twee safari’s in open 4x4 per dag en een begeleide natuurwandeling. 
Comfort Shalati Kruger Lodge*** Standaard tent in half  pension 
Luxe Elephant Plains Game Lodge**** Rondavel in vol pension + activiteiten
Dag 7: Witrivier/Nelspruit 150 km • 2u45min. 
In de regio rond Hazyview en de Sabie River kan u zich wagen aan enkele avontuurlijke 
activiteiten: ziplinen, raften, tuben, quadbiken,… Vervolgens bereikt u Witrivier of Nelspruit.
Comfort Stille Woning Guest House**** Standaard kamer & ontbijt
Luxe Francolin Lodge***** Executive Suite & ontbijt 

Dag 8: eSwatini (ex-Swaziland) 230 km • 3u 
Steek de grens over met eSwatini (ex. Swaziland) en rij naar de Ezulwini Valley. Mlilwane is 
een oase voor wildleven en mountainbiken is veilig omwille van de afwezigheid van roofdieren.
Comfort Mlilwane Wildlife Sanctuary**** Beehive Village kamer & ontbijt
Luxe Royal Swazi Spa**** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 9-10: Hluhluwe 310 km • 4u45min.
Rij naar het Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve, een wildpark dat meer dan 96.000 ha beslaat. 
Het is de thuis van de Big Five, de witte en zwarte neushoorn, talloze antilopesoorten en een 
rijk vogelleven. Het verblijf in Rhino Ridge Safari Lodge (luxe) is inclusief alle safari’s in open 
4x4.
Comfort Emdoneni Lodge*** Chalet & ontbijt 
Luxe Rhino Ridge Safari Lodge**** Safari kamer in vol pension + activiteiten
Dag 11: Umhlanga 245 km • 3u15min.
U komt aan in Umhlanga Rocks, een populaire badplaats ten noorden van Durban. Dit is de 
ideale locatie om uit te rusten of te zwemmen in de warme Indische Oceaan
Comfort Zeranka Lodge**** Standaard kamer & ontbijt
Luxe The Oyster Box Hotel***** Classic kamer met zeezicht & ontbijt 
Dag 12: Vertrek Durban 20 km • 20min.
U levert de huurwagen in op de luchthaven van Durban of kiest voor een verlenging in de 
Drakensbergen.

Dag 12-13: Drakensbergen 230 km • 3u
U brengt twee nachten door in de spectaculaire Drakensbergen, waar men de meest 
ontzagwekkende landschappen van het land kan bewonderen. Opteer voor een 
excursie naar de machtige Sani Pass in Lesotho.
Comfort Moorcroft Manor Boutique Country Hotel**** Deluxe kamer & ontbijt
Luxe Cleopatra Mountain Farmhouse***** Standaard kamer in half  pension
Dag 14: Vertrek Durban 230 km • 3u
U rijdt naar de luchthaven van Durban, waar u de huurwagen inlevert.
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle overnachtingen 
en maaltijden zoals beschreven in het programma. Entabeni Wildside Safari Camp & 
Kingfisher Lodge: alle maaltijden en dagelijks twee safari’s in open 4x4. Elephant Plains 
Game Lodge (luxe optie): alle maaltijden, thee, koffie, dagelijks twee safari’s in open 4x4 
en begeleide natuurwandeling. Rhino Ridge Safari Lodge (luxe optie): alle maaltijden, thee, 
koffie, safari’s in open 4x4 en 1 drankje tijdens de avondsafari. Huurwagen Bidvest type C 
Toyota Corolla of  gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilometers, Super Cover Insurance, 
GPS, toeslag tweede bestuurder en one way drop-off  kost. 24u/dag telefonische bijstand 
door een lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Zuid-Afrika.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

Pretoria

Mbabane

Maseru

Molokwane

Johannesburg

Nelspruit

Bloemfontein

Kimberley

Port Elizabeth

Mosselbaai

Oudtshoorn

Durban
Drakensbergen

Sabi Sands

Entabeni

Kaapstad

St-Lucia

•
  vanaf 1.125€

excl. vlucht

Rondreis prijs per persoon  
in dubbel in euro Comfort Luxe

01/11/20-31/12/20 1.165 2.315
01/01/21-30/04/21 1.185 2.395
01/05/21-31/07/21 1.125 2.235
01/08/21-31/08/21 1.125 2.340
01/09/21-31/10/21 1.160 2.405

Supplement verlenging Drakensbergen  
per persoon in euro Comfort Luxe

01/11/20-30/04/21 260 470
01/05/21-31/05/21 260 465
01/06/21-31/10/21 250 465
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Zuid-Afrika

Familierondreis Noordelijke Tour
Individueel Huurwagen

Het noordelijk gedeelte van Zuid-Afrika is erg divers. Met dramatische landschappen, 
talloze avontuurlijke belevenissen en enkele van de meest toegankelijke safariparken van 
het continent valt deze regio beslist in de smaak bij elk gezinslid. Bovendien laat u de hele 
familie genieten van al het moois dat Zuid-Afrika te bieden heeft zonder ooit last te hebben 
van een jetlag. Succes gegarandeerd! 
Dag 1: Johannesburg - Pretoria 90 km • 1u15min.
Na aankomst op de luchthaven van Johannesburg pikt u de huurwagen op. De lodge waar 
u de eerste nacht doorbrengt is gelegen op een 400 hectare groot natuurreservaat ten 
noorden van Pretoria. Mogelijke activiteiten omvatten natuurritten, wandelingen, kanovaren, 
paardrijden, spabehandelingen,… 
Overnachting Zebra Country Lodge**** Bush Lodge kamer & ontbijt
Dag 2-3: Tzaneen 365 km • 4u15min. 
U zet koers naar Tzaneen en brengt twee nachten door op een uitgestrekt privédomein 
genesteld tussen inheemse bossen. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, of u nu wilt 
ontspannen, wandelen, fietsen of vissen. Voor tal van avontuurlijke activiteiten zoals een 
canopy tour moet u in Magoebaskloof zijn.
Overnachting Tzaneen Country Lodge**** Familiekamer & ontbijt 
Dag 4-5: Nelspruit 265 km • 3u30min. 
Rij in zuidelijke richting en hou halt aan de verschillende uitkijkpunten van de 
Panoramaroute. Een kleine omweg brengt u naar Elephant Whispers nabij Hazyview, waar 
men olifanten van dichtbij kan ontmoeten. De volgende dag verkent u de omgeving rond 
Nelspruit of brengt u tijd door aan het zwembad. 
Overnachting Francolin Lodge***** Familiekamer & ontbijt 

Dag 6-7: Kruger Nationaal Park 60 km • 1u15min.
U baant zich een weg naar het Kruger Nationaal Park, een onmisbare stop tijdens uw reis 
door het noorden van het land. Hier mag u zich verwachten aan vele fantastische safari-
ervaringen (in open 4x4, te voet of eigen huurwagen) en op-en-top quality time met het 
gezin. 
Overnachting Nkambeni Safari Camp***(*) Standaard tent & ontbijt 
Dag 8: eSwatini (ex-Swaziland) 270 km • 4u
Steek de grens over met eSwatini en ontdek de indrukwekkende traditionele ambachten 
met een bezoek aan o.a. de Ngwenya glasfabriek, waar u glasblazers aan het werk 
ziet. Aankomst in Foresters Arms, waar u kan relaxen, vogelspotten, mountainbiken, 
tafeltennissen,… 
Overnachting Foresters Arms Hotel***(*) Standaard kamer & ontbijt 
Dag 9-10: Hluhluwe & St. Lucia 310 km • 4u
De rondreis gaat verder richting het Hluhluwe-iMfolozi Park, waar u op zo’n half  uur van de 
dichtstbijzijnde toegang tot het park verblijft. Kies voor een safari in open 4x4 in Hluhluwe 
of Mkuze Falls, een bezoek aan het Cheetah Project of een Hippo & Croc bootcruise in St. 
Lucia (1u rijden). De lodge organiseert eveneens belevingen op kindermaat met ervaren 
begeleiders.
Overnachting Emdoneni Lodge*** Rondavel & ontbijt 
Dag 11-12: Drakensbergen 470 km • 5u15min. 
De laatste twee dagen brengt u door in de verbluffende Drakensbergen. Het is onmogelijk 
zich hier te vervelen met een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Opteer voor een scootour, 
waarbij u op niet-gemotoriseerde steps met brede banden een heuvelachtig terrein afdaalt. 
Adrenaline verzekerd!
Overnachting Champagne Castle Hotel**** Chalet & ontbijt 
Dag 13: Vertrek Johannesburg 415 km • 4u30min. 
U keert terug naar de luchthaven van Johannesburg, waar u de huurwagen inlevert. Wat een 
schitterende rondreis heeft u achter de rug!
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Huurwagen Bidvest 
type O Toyota Avanza of  gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilometers, Super Cover 
Insurance, GPS, toeslag tweede bestuurder en one way drop-off  kost. 24u/dag 
telefonische bijstand door een lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight 
Guide Zuid-Afrika. 

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

Praktische info: minderjarigen die geen familienaam delen met een meereizende ouder 
of  voogd moeten het geboortecertificaat en de juiste attesten kunnen voorleggen. Meer 
info te verkrijgen via uw reisagent.

Pretoria

Mbabane

Maseru

Molokwane

Johannesburg

Nelspruit

Bloemfontein

Kimberley

Port Elizabeth

Mosselbaai

Oudtshoorn

Durban
Drakensbergen

Hazeyview

Mokopane

Kaapstad

St-Lucia

•
  vanaf 1.205€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Dubbel Kind < 12 jaar
01/11/20-31/12/20 1.230 185
01/01/21-30/04/21 1.235 190
01/05/21-31/10/21 1.205 195
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Zuid-Afrika

Noord & Zuid
Individueel Huurwagen

Dag 1: Johannesburg - Pretoria 60 km • 45min.
Na aankomst op de luchthaven van Johannesburg pikt u de huurwagen op. Leer over de 
geschiedenis van Zuid-Afrika met een bezoek aan historische monumenten.
Comfort Opi Kopi Guest House**** Executive Suite & ontbijt
Luxe Kievits Kroon Estate**** Luxe kamer & ontbijt
Dag 2-3: Tzaneen 380 km • 4u15min.
U bereikt Tzaneen, een paradijs voor wie outdooractiviteiten apprecieert. 
Comfort Tzaneen Country Lodge**** Classic kamer & ontbijt 
Luxe Kings Walden Garden Manor**** Standaard kamer & ontbijt
Dag 4-5: Kruger Nationaal Park 160 km/270 km • 2u15min./4u30min. 
Uw bezoek aan Zuid-Afrika is niet compleet zonder een safari in Kruger (begeleid of in 
eigen wagen). Het verblijf  in Rhino Post Safari Lodge is inclusief twee safari’s in open 4x4 
per dag.
Comfort Pezulu Tree House Game Lodge**** Standaard Boomhut in half  pension 
Luxe Rhino Post Safari Lodge****(*) Bush Suite in vol pension + activiteiten 
Dag 6-7: Panoramaroute 80 à 130 km • 2u15min.
Vervolg uw reis via de schitterende Panoramaroute. Voor lekkere pannenkoeken moet u bij 
Harrie’s Pancakes in Graskop zijn. In de Sabie River Valley kan u bovendien quadbiken!
Comfort Stille Woning Guest House**** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Casa Do Sol Hotel**** Casa kamer in half  pension
Dag 8: eSwatini (ex-Swaziland) 270 km • 4u
U maakt vlot de grensovergang met eSwatini, een klein koninkrijk vol prachtige 
landschappen. 
Comfort Mlilwane Wildlife Sanctuary**** Beehive Village kamer & ontbijt
Luxe Reilly’s Rock Hilltop Lodge****(*) Standaard kamer in half  pension
Dag 9-10: St. Lucia 330 km • 4u15min. 
Aankomst in St. Lucia. Aanschouw nijlpaarden en krokodillen tijdens een boottocht op het 
meer.
Comfort Whalesong Guest House**** Turtle & Whale Superior kamer & ontbijt
Luxe Lidiko Lodge**** Standaard kamer & ontbijt
Dag 11: Umhlanga  Tijd om tot rust te komen in Umhlanga Rocks, een vakantieoord 
aan de Indische Oceaan. 
Comfort Zeranka Lodge**** Standaard kamer & ontbijt
Luxe The Oyster Box Hotel ***** Classic kamer met zeezicht & ontbijt 

Dag 12: Durban - Port Elizabeth 25 km • 30min./ vlucht 1u30min.
U zet de wagen af op de luchthaven van Durban. Vlucht naar Port Elizabeth (excl.) en pick-
up van de nieuwe huurwagen.
Comfort Ibhayi Guest Lodge**** Luxe kamer & ontbijt 
Luxe Singa Town Lodge**** Luxe Suite & ontbijt 
Dag 13: Cape St. Francis 115 km • 1u30min. 
Zet koers naar Cape St. Francis. Bezoek het Seal Point Lighthouse of leer surfen.
Comfort Cape St. Francis Resort**** Club Break kamer & ontbijt
Luxe Cape St. Francis Resort**** Beach Break Villa kamer met zeezicht & ontbijt
Dag 14-15: Tsitsikamma 110 km • 1u30min. 
Tsitsikamma biedt tal van spannende activiteiten in een fraaie setting. Wie van adrenaline 
houdt, waagt zich aan een bungeejump van de Bloukrans Bridge (216m). 
Comfort Tsitsikamma Lodge*** Garden Cabin & ontbijt 
Luxe The Fernery Lodge**** Chalet & ontbijt 
Dag 16: Oudtshoorn 300 km • 3u45min. 
De reis gaat verder naar Oudtshoorn, het centrum van de struisvogelteelt in Zuid-Afrika.
Comfort The Thorntree Country Lodge**** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Swartberg Country Manor**** Main House kamer & ontbijt 
Dag 17: Montagu 270 km • 3u30min. 
U volgt de legendarische Route 62 naar Montagu, gekend voor zijn lekkere dessertwijnen.
Comfort Montagu Country Hotel**** Classic kamer & ontbijt 
Luxe The Robertson Small Hotel***** The Manor House kamer & ontbijt 
Dag 18-19: Kaapstad 190 km • 2u30min. 
Dit is de ideale afsluiter van uw rondreis. Wat dacht u van een helikopervlucht boven de 
stad?
Comfort The Three Boutique Hotel***(*) Superior Luxe kamer & ontbijt 
Luxe Dock House Boutique Hotel & Spa***** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 20: Vertrek Kaapstad 25 km • 30min.
De rondreis zit erop! U rijdt naar de luchthaven van Kaapstad, waar u de huurwagen 
inlevert.
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Rhino Post Safari 
Lodge (luxe optie): alle maaltijden, thee, koffie, twee safari’s in open 4x4 per dag en 
dranken tijdens avondsafari. Huurwagen Bidvest type C Toyota Corolla of  gelijkwaardig 
met onbeperkt aantal kilometers, Super Cover Insurance, GPS, toeslag tweede 
bestuurder en one way drop-off  kosten. 24u/dag telefonische bijstand door een lokale 
vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Zuid-Afrika.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

Pretoria

Mbabane

Maseru

Molokwane

Johannesburg

Nelspruit

Bloemfontein

Kimberley

Port Elizabeth

Mosselbaai

Oudtshoorn

Durban

Hazeyview
Kruger NPMokopane

Kaapstad

St-Lucia

•
  vanaf 1.715€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Comfort Luxe
01/11/20-31/12/20 1.795 3.210
01/01/21-31/03/21 1.830 3.255
01/04/21-30/04/21 1.820 3.180
01/05/21-31/07/21 1.720 2.955
01/08/21-31/08/21 1.730 3.095
01/09/21-30/09/21 1.715 3.185
01/10/21-31/10/21 1.820 3.305
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Namibië

Dit uitgestrekte en zeer dunbevolkte land is beslist één van de mooiste en 
meest eenvoudig bereisbare  landen  ter  wereld. De naam is afgeleid van 
’s werelds oudste woestijn: de Namib, een immense oppervlakte van steeds 
veranderende duinen. Met indrukwekkende bergen in het hart van het land 
en  waterrijke  gebieden  in  de  Caprivistrook  is  het  echter  moeilijk  te  
bedenken  welk  karakteristiek Afrikaans landschap Namibië niet bezit. In 
de steden Windhoek, Lüderitz en Swakopmund leert u bovendien over het 
koloniale verleden terwijl u elders de kans krijgt om de etnische inwoners te 
ontmoeten. Maar vergis u niet: Namibië leent zich ook perfect om wilde dieren 
te observeren.

Basisgegevens
Hoofdsteden: Windhoek

Regeringsvorm: Republiek

Officiële landstaal: Afrikaans, Engels

Oppervlakte: 824.268 km²

Inwoners: 2,5 miljoen

Munteenheid: Namibische dollar (NAD)

Telefoon landcode: +264

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort dat nog 6 maanden geldig is na 
terugkeer. Indien u zelf  rijdt, moet u in het bezit zijn van een internationaal 
rijbewijs. Ouders die met kinderen jonger dan 18 jaar naar Namibië reizen, 
moeten het geboortecertificaat van het kind kunnen voorleggen. Kinderen die 
met één ouder of  voogd reizen, dienen tevens de juiste attesten bij zich te 
hebben. Meer info te verkrijgen via uw reisagent.
Visum: geen.
Gezondheid: er is geen gele koorts risico, maar vaccinatie is officieel vereist 
als u vertrekt uit een land waar gele koorts voorkomt of er langer dan 12 uur 
in transit was. Er komt malaria voor vanaf Etosha Nationaal Park tot de grens 
met Angola en in de Caprivistrook. We raden insectenwereld middel aan in 
combinatie met malariapillen.
Stroom: 220 V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash en kredietkaarten
Tijdsverschil: zomer: geen • winter: +1u.
Klimaat: woestijnklimaat. 
Regenseizoen: januari tot april.
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Groep Nederlands Max. 18 pers. Incl. vluchten Air Namibia

Dag 1: Frankfurt - Windhoek 
In België kan u op verschillende opstapplaatsen aansluiten bij de busrit naar de luchthaven 
van Frankfurt. Nachtvlucht naar Windhoek, waar u ’s ochtends aankomt zonder jetlag!
Dag 2: Windhoek - Kalahari 300 km
Aankomst in de luchthaven van Windhoek waar u wordt verwelkomd door de gids van Live 
To Travel. We rijden in zuidelijke richting naar de Kalahari. In de namiddag vertrekken we 
met open 4x4’s doorheen de rode duinen voor een aperitief bij zonsondergang. 
Overnachting Suricate Kalahari Tented Lodge*****
Dag 3-4: Kalahari - Namib Naukluft 320 km
De reis gaat verder naar het Namib Naukluft Nationaal Park. De volgende ochtend 
verkennen we de betoverende omgeving rond Sossusvlei, Deadvlei en Sesriem Canyon. 
Overnachting Le Mirage Hotel & Spa*****  
Dag 5: Namib Naukluft - Swakopmund 370 km
We rijden door de woestijn naar de Atlantische kust en komen aan in Swakopmund, een 
sfeervol stadje waar u zich in Duitsland waant. In de namiddag heeft u tijd om de stad te 
verkennen. 
Overnachting Hansa Hotel***(*)

Dag 6: Swakopmund 70 km
‘s Ochtends vertrekken we op boottocht in Walvisbaai op zoek naar zeehonden, dolfijnen, 
pelikanen en flamingo’s. Geniet van verse oesters en een glaasje ‘fonkelwyn’ aan boord. De 
rest van de dag vrij voor ontspanning of optionele activiteiten (bv. quadbiken).
Overnachting Hansa Hotel***(*)

Dag 7-8: Swakopmund - Damaraland 335 km
Damaraland is een ruw maar prachtig gebied in Namibië. Vandaag rijden we langs 
spectaculaire landschappen richting Twyfelfontein. De volgende dag ontdekken we 
de UNESCO Werelderfgoedsite van Twyfelfontein met haar oeroude rotstekeningen 
en –gravures. We bezoeken verder de Organ Pipes, zandsteenformaties in de vorm van 
orgelpijpen, en de vulkanische rotsen van de Burnt Mountain. 
Overnachting Twijfelfontein Country Lodge****
Dag 9: Damaraland - Palmwag 115 km
Na het ontbijt rijden we naar Palmwag, een kleine oase in het noordwesten van 
Damaraland. In dit gebied leven de zeldzame woestijnolifanten. Hopelijk spotten we er 
onderweg of bij de lodge!
Overnachting Palmwag Lodge***(*) 
Dag 10-11: Palmwag - Etosha NP 275 km
Vandaag maken we kennis met de Himba’s, één van de laatste stammen in Afrika die 
vasthouden aan hun traditionele levensstijl, met een begeleid dorpsbezoek. ’s Namiddags 
bereiken we Etosha Nationaal Park, één van de grootste en belangrijkste wildparken van 
Zuidelijk Afrika. Bij aankomst heeft u tijd om te relaxen. De volgende ochtend vertrekken we 
een volledige dag op safari in open 4x4 (incl. picknick). 
Overnachting Toshari Lodge***
Dag 12: Etosha NP - Erindi Game Reserve 290 km
Na het ontbijt rit naar Erindi Game Reserve, beroemd voor zijn hoge concentratie wildleven. 
Op het programma staat een namiddagsafari in het reservaat. 
Overnachting Old Traders Lodge****
Dag 13: Erindi Game Reserve - Windhoek 225 km
Ontspannen voormiddag en nadien rit naar Windhoek voor de nachtvlucht naar Frankfurt. 
Dag 14: Aankomst Frankfurt 
Na aankomst brengt de bus u terug naar België.

Groepsreis Namibië Nederlandstalig

ZUID
AFRIKA

Damaraland

Palmwag

WINDHOEK

Kalahari

NAMIBIË

Namib
Naukluft

Swakopmund

Erindi

Etosha NP

BOTSWANA

ANGOLA

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
14/07/21 3.710 4.110
11/09/21 3.840 4.240
09/10/21 3.790 4.190
06/11/21 3.840 4.240

Prijs kind 3-11 jaar bij ouders op de kamer tijdens de schoolvakanties: € 3.110.

Inbegrepen in de prijs: Transport naar en van Frankfurt. Vluchten Air Namibia 
Frankfurt-Windhoek-Frankfurt in economy klasse. Luchthaventaksen. Ontvangst 
en assistentie door een Live To Travel vertegenwoordiger bij aankomst. Alle 
overnachtingen (of  gelijkwaardig) en maaltijden volgens programma. Alle excursies/
activiteiten zoals beschreven in het programma. Alle transport met chauffeur. 
Afrikaanstalige/Nederlandstalige gids. 

Niet inbegrepen in de prijs: overige maaltijden en dranken, optionele activiteiten, 
persoonlijke uitgaven, fooien, reisverzekering.

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 6 personen. Maximum aantal deelnemers: 18 
personen.

•
  vanaf 3.710€

incl. vlucht
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Inbegrepen in de prijs: Overnachtingen (zoals beschreven of  gelijkwaardig) in 
accommodatie of  op campsites in grote canvastent. Maaltijden zoals beschreven. 
Transport in avontuurlijke truck. Parkgelden volgens programma. Activiteiten: 
wandeling Windhoek, safari’s Etosha (in truck), wandeltocht Brandberg en Spitzkoppe, 
woestijnexcursie met lokale gids, stop in Walvisbaai, bezoek Sossusvlei, Deadvlei, 
Sesriem Canyon, Quiver Tree Forest, Giants Playground, Ais-Ais & Fish River Canyon. 
Diensten van professionele crew.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, pre-nacht Heja Game Lodge (€ 35 pp in 
dubbel, € 45 single), post-nacht 40 On Burg (€ 50 pp in dubbel, € 80 single), 
luchthaventransfer WDH (€ 25 pp) en CPT (€ 30 single, € 25 pp bij ≥ 2 pers.), 
overige maaltijden, dranken, optionele activiteiten, persoonlijke uitgaven, fooien, 
reisverzekering.

Reisdata 2021: Jan: 11, 25 - Feb: 01, 15, 22* - Mar: 08, 15, 29 - Apr: 05*, 19, 26 
Mei: 10, 17, 31* - Jun: 07, 21, 28 - Jul: 12, 19, 26* - Aug: 02, 09, 16, 30 
Sep: 06, 13, 20*, 27 - Okt: 04, 11, 18*, 25 - Nov: 01, 15, 22 - Dec: 06, 13*, 27 
*Gegarandeerd vertrek

Praktisch: Min. 4 deelnemers (tenzij gegarandeerd vertrek). Max. 20 deelnemers. 
Bagage beperkt tot 1 stuk van max. 15-20kg per persoon in een zachte reistas. Een 
actieve participatie wordt verwacht (bereiden van maaltijden en opzetten van het 
kamp). Omdat de rondreis op dag 1 om 07u00 begint, is het noodzakelijk de nacht 
ervoor in Windhoek te verblijven.

Best of Namibia 

Dag 1- 2: Etosha Nationaal Park
Vertrek om 07u00 vanuit Heja Game Lodge in Windhoek. Na een korte wandeling door de 
stad vertrekken we naar Etosha Nationaal Park. Op weg naar het kamp ervaren we een 
eerste safari. De volgende dag brengt u door op zoek naar het talrijke wildleven dat in het 
park leeft. Vanuit de truck heeft u een fantastisch zicht op de dieren. D1: L D | D2: B L D
Overnachting 1 nacht Okaukuejo Camp of  campsite & 1 nacht Halali Camp of  
campsite
Dag 3: Kamanjab
We staan vroeg op en gaan een laatste keer op safari alvorens we het park verlaten. Geniet 
van de magnifieke bergen en droge rivierbeddingen op weg naar Kamanjab. B L D
Overnachting Oppikoppi/Toko Lodge of  campsite
Dag 4: Brandberg White Lady
In de Brandberg regio kan men meer dan 45.000 rotstekeningen bewonderen. ’s 
Namiddags wandelen we (1u) over ruw terrein langs de droge Tsisab rivier naar de 
beroemde White Lady schildering. B L D
Overnachting Brandberg White Lady Lodge of  campsite
Dag 5-6: Swakopmund
De spectaculaire rotsformaties van Spitzkoppe torenen zo’n 700 meter uit boven de 
woestijnvlakte. Na een rondleiding met lokale gids rijden we naar Swakopmund. De 
volgende dag kan u kiezen uit enkele optionele activiteiten (dolfijncruise, skydiven, 
sandboarden, quadbiken,…) of rondkuieren in de stad. B L D
Overnachting Haus Garnison
Dag 7-8: Swakopmund - Namib Naukluft
De eerste stop vandaag is Walvisbaai. In de namiddag maakt u, vergezeld van een lokale 
gids, kennis met de woestijnomgeving van Namib Naukluft. De volgende ochtend banen we 
ons een weg naar de toegangspoort tot Sossusvlei. We beklimmen Dune 45 en bezoeken 
Deadvlei en Sesriem Canyon. B L D
Overnachting Hammerstein Lodge of  campsite
Dag 9: Keetmanshoop
Na een ontspannende ochtend rijden we oostwaarts richting Keetmanshoop. Vandaag 
brengen we voornamelijk door in de truck op weg naar onze volgende bestemming. B L D
Overnachting Schuetzenhaus Guesthouse of  campsite
Dag 10: Giants Playground & Fish River Canyon
We rijden naar Giants Playground, zo genoemd vanwege de rotsblokken die door reuzen op elkaar 
gestapeld lijken te zijn. Via Ais-Ais rijden we naar Fish River Canyon. ‘s Namiddags wandelen we 
langs de rand van de kloof. De dag eindigt met een prachtige zonsondergang. B L D
Overnachting Ai-Ais Resort of  campsite
Dag 11: Oranjerivier (Gariep)
Vroeg uit de veren! We vertrekken naar Oranjerivier, onze laatste bestemming in Namibië. 
Deze namiddag krijgt u de kans om deel te nemen aan een kanotocht op de rivier 
(optioneel). B L D
Overnachting Felix Unite Cabanas/Bundi of  campsite
Dag 12: Oranjerivier - Cederberg
We steken de grens met Zuid-Afrika over en reizen door Namaqualand. In de lente (jul-
sep) kan u er de beroemde wilde bloemen aanschouwen. ’s Avonds genieten we van een 
traditioneel diner. B L D
Overnachting Marcuskraal of  campsite
Dag 13: Cederberg-Kaapstad
De Cederberg regio staat bekend om zijn ‘fynbos’ en spectaculaire uitzichten op het ruige 
gebergte. Op weg naar Kaapstad laat de Tafelberg zich al van ver zien. We maken een 
korte stop om foto’s te nemen. De rondreis eindigt bij aankomst in Kaapstad.  B

B = ontbijt, L = lunch, D = avondmaal

Prijs per persoon in euro 2021 Dubbel Single suppl. Green seat
Kamperen 1.135 35 20
Accommodatie 1.695 170 20
Green seat de optionele mogelijkheid om uw CO2-emissie tijdens de rondreis te compenseren.

ZUID
AFRIKA

Keetmanshoop

Fish River
Canyon

Kaapstad

Cederberg

Oranjerivier

NAMIBIË

BOTSWANA

ANGOLA

WINDHOEK
Swakopmund

Namib Naukluft

Brandberg

Kamanjab

Etosha NP

Groep Internationaal Max. 20 pers. Avontuurlijk 

•
  vanaf 1.135€

excl. vlucht
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Namibië Hoogtepunten

•
  vanaf 1.560€

excl. vlucht

NAMIBIË

BOTSWANA

ANGOLA

Namib Naukluft

ZUID
AFRIKA

Damaraland

WINDHOEK
Swakopmund

Etosha NP

Groep Internationaal

Inbegrepen in de prijs: Vervoer in (mini)bus met airconditioning. Alle overnachtingen 
en maaltijden zoals beschreven. Engels- en/of  Duitstalige gids/chauffeur. Activiteiten en 
entreegelden volgens programma.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, overige maaltijden en dranken, optionele 
activiteiten, persoonlijke uitgaven, fooien, reisverzekering.

Afreisdata 2020-2021: Nov: 11(H), 18(H), 25(L) - Dec: 02(H), 09(H) 
Jan: 13(L), 27(H) - Feb: 10(H), 24(H) - Apr: 07(H), 21(H) - Mei: 05(H), 19(L) 
Jun: 02(H), 16(L), 30(H) - Jul: 14(P), 28(P) - Aug: 04(P), 11(P), 18(P), 25(P) 
Sep: 01(P), 08(P), 15(P), 22(P), 29(P) - Okt: 06(P), 13(P), 20(P), 27(P)

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Maximum aantal deelnemers: 
Comfort: 20 personen in 2020 & 16 personen in 2021 - Luxe: 6 personen. 

Dag 1: Windhoek - Namib Naukluft 340 km 
U arriveert in Windhoek in de ochtend. Een comfortabele bus pikt u op aan de luchthaven. 
Uw avontuur begint. Geniet van de prachtige landschappen op weg naar het Namib 
Naukluft Nationaal Park.
Comfort The Elegant Desert Lodge***  
Luxe Sossusvlei Lodge**** D
Dag 2: Namib Naukluft 180 km 
De dag begint heel vroeg want we willen bij zonsopgang Sesriem bereiken. We bezoeken 
Sossusvlei, Dooivlei, Duin 45 en de 30 meter diepe Sesriem Canyon. 
Comfort The Elegant Desert Lodge*** B 
Luxe Sossusvlei Lodge**** B L D
Dag 3: Namib Naukluft - Swakopmund 365 km 
Na het ontbijt rit richting de Atlantische Oceaan. We bezoeken de lagune van Walvisbaai, 
een prachtig natuurgebied met duizenden flamingo’s. Na aankomst in Swakopmund kan u 
de stad zelf  verkennen. 
Comfort Europa Hof  Hotel*** B 
Luxe Strand Hotel***** B L
Dag 4: Swakopmund 
Dit kuststadje is de perfecte locatie om te wandelen langs het strand, te winkelen of deel 
te nemen aan een optionele activiteit: dolfijncruise (incl. bij superior optie), quadtocht, 
skydiven,… 
Comfort Europa Hof  Hotel*** B 
Luxe Strand Hotel***** B
Dag 5: Swakopmund - Damaraland 325 km 
We rijden via Brandberg naar Damaraland, één van de minst bevolkte maar meest 
gevarieerde regio’s van Afrika. We bezoeken Twyfelfontein, een werelderfgoedsite met 
2.500 rotstekeningen van 6.000 jaar oud. We krijgen ook de orgelpijpen en het versteende 
woud te zien. 
Comfort Damara Mopane Lodge*** of gelijkwaardig B 
Luxe Twyfelfontein Lodge**** B L D
Dag 6: Damaraland - Etosha NP 220 km 
Na het ontbijt reizen we naar Etosha Nationaal Park, bekend voor zijn rijk wildleven en 
unieke landschappen. Op het programma staat onze eerste safari in het park.
Comfort Etosha Safari Camp*** B 
Luxe Etosha Oberland Lodge**** B L D
Dag 7-8: Etosha NP 165 km 
Etosha is met een oppervlakte van 22.000 km² één van de grootste parken van Zuidelijk 
Afrika. Aan de waterplassen komen vele vogelsoorten en zoogdieren drinken. We wijden 
twee dagen aan het overvloedige wildleven in het park.
Comfort Mokuti Etosha Lodge**** B 
Luxe Onguma Nature Reserve***** B L D 
Dag 9: Etosha NP - Windhoek 570 km 
Na het ontbijt rijden we terug naar Windhoek voor een bezoek aan een ambachtenmarkt. 
Nadien wordt u naar de luchthaven gebracht voor uw vlucht huiswaarts. B

B = ontbijt, L = lunch, D = avondmaal

Prijs per persoon in dubbel in euro Comfort Luxe
Laagseizoen (L) 1.560 3.640
Hoogseizoen (H) 1.640 3.830
Piekseizoen (P) 1.805 4.240
Single prijs op aanvraag
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Ontdekking van Namibië

Inbegrepen in de prijs: Vervoer in (mini)bus met airconditioning. Alle overnachtingen 
en maaltijden zoals beschreven. Engels- en/of  Duitstalige gids/chauffeur. Activiteiten en 
entreegelden volgens programma.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, overige maaltijden en dranken, optionele 
activiteiten, persoonlijke uitgaven, fooien, reisverzekering.

Afreisdata 2020-2021: Nov: 07(H), 14(H), 17(H), 21(L), 28(H) - Dec: 05(H) 
Jan: 09(L), 23(H) - Feb: 06(H), 20(H) - Mar: 06(L), 20(H), 30(H) - Apr: 03(H), 
17(H) - Mei: 01(H), 11(H), 15(L), 29(H) - Jun: 12(L), 26(H) - Jul: 10(P), 13(P), 
24(P), 27(P), 31(P) - Aug: 07(P), 10(P), 14(P), 21(P), 28(P) - Sep: 04(P), 07(P), 
11(P), 18(P), 21(P), 25(P) - Okt: 02(P), 05(P), 09(P), 16(P), 19(P), 23(P)

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Maximum aantal deelnemers: 
Comfort: 20 personen in 2020 & 16 personen in 2021 - Luxe: 6 personen.

Dag 1: Windhoek - Kalahari 225 km 
U arriveert in Windhoek in de ochtend. Een comfortabele bus pikt u op aan de luchthaven. We 
verlaten Windhoek richting de grootste zandmassa op aarde: de Kalahari woestijn. 
Comfort Intu Afrika Camelthorn Lodge***  
Luxe Intu Afrika Zebra Kalahari Lodge***** L D + natuurrit
Dag 2: Kalahari - Fish River Canyon 460 km 
We bezoeken het unieke Quiver Tree woud en reizen verder naar Fish River Canyon. 
Comfort Canyon Village*** B 
Luxe Canyon Lodge**** B L D
Dag 3-4: Fish River Canyon - Lüderitz 425 km 
Onze ochtend start aan de rand van de Fish River Canyon. Vervolgens reizen we via de 
Naute Dam en Garub naar Lüderitz. De volgende dag staan een bezoek aan Lüderitz en 
Kolmanskop op het programma. 
Comfort Nest Hotel**** Comfort kamer B 
Luxe Nest Hotel**** Superior kamer B L D
Dag 5: Lüderitz - Namib Naukluft 470 km 
We rijden noordwaarts richting de Namibwoestijn, waar enkele van de hoogste zandduinen ter 
wereld uitkijken over de witte woestijnvlaktes. 
Comfort The Elegant Desert Lodge*** B 
Luxe Sossusvlei Lodge**** B L D
Dag 6: Namib Naukluft 180 km 
De dag begint heel vroeg want we willen bij zonsopgang Sesriem bereiken. We bezoeken 
Sossusvlei, Dooivlei, Duin 45 en de 30 meter diepe Sesriem Canyon. 
Comfort The Elegant Desert Lodge*** B 
Luxe Sossusvlei Lodge**** B L D
Dag 7: Namib Naukluft - Swakopmund 365 km 
Na het ontbijt rit richting de Atlantische Oceaan. We bezoeken de lagune van Walvisbaai, een 
prachtig natuurgebied met duizenden flamingo’s. Na aankomst in Swakopmund kan u de stad 
zelf verkennen. 
Comfort Europa Hof  Hotel*** B 
Luxe Strand Hotel***** B L
Dag 8: Swakopmund 
Dit kuststadje is de perfecte locatie om te wandelen langs het strand, te winkelen of deel 
te nemen aan een optionele activiteit: dolfijncruise (incl. bij superior optie), quadtocht, 
skydiven,… 
Comfort Europa Hof  Hotel*** B 
Luxe Strand Hotel***** B
Dag 9: Swakopmund - Damaraland 325 km 
We rijden via Brandberg naar Damaraland, één van de minst bevolkte maar meest gevarieerde 
regio’s van Afrika. We bezoeken Twyfelfontein, het versteende woud en de orgelpijpen.
Comfort Damara Mopane Lodge*** of gelijkwaardig B 
Luxe Twyfelfontein Lodge**** B L D
Dag 10: Damaraland - Etosha NP 220 km 
We reizen verder naar de lodge nabij het Etosha National Park en gaan op een eerste safari 
in het park.
Comfort Etosha Safari Camp*** B 
Luxe Etosha Oberland Lodge**** B L D
Dag 11-12: Etosha NP 165 km 
Etosha is met een oppervlakte van 22.000 km² één van de grootste parken van Zuidelijk 
Afrika. We gaan twee volledige dagen op safari in het park, op zoek naar wilde dieren. 
Comfort Mokuti Etosha Lodge**** B 
Luxe Onguma Nature Reserve***** B L D 
Dag 13: Etosha NP - Windhoek 570 km 
Na het ontbijt rijden we terug naar Windhoek voor een bezoek aan een ambachtenmarkt. 
Nadien wordt u naar de luchthaven gebracht voor uw vlucht huiswaarts. B

B = ontbijt, L = lunch, D = avondmaal

•
  vanaf 2.220€

excl. vlucht
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Prijs per persoon in dubbel in euro Comfort Luxe
Laagseizoen (L) 2.220 5.200
Hoogseizoen (H) 2.335 5.475
Piekseizoen (P) 2.520 6.060
Single prijs op aanvraag
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Namibië Klassiek

Dag 1: Windhoek - Kalahari 325 km • 3u30min.
Na aankomst op de luchthaven van Windhoek pikt u de huurwagen op. Rit naar de 
Kalahari, een wereld gedomineerd door rode duinen en zeldzame vegetatie. De eerste 
zonsondergang in Namibië is fenomenaal.
Comfort Kalahari Anib Lodge**** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Intu Afrika Zebra Kalahari Lodg***** Standaard kamer in half  pension
Dag 2-3: Namib Naukluft Nationaal Park 275 km • 3u30min. 
Uw volgende bestemming is de Namibwoestijn. Tracht op uw derde reisdag het park bij 
zonsopgang te betreden en voorzie een volledige dag om Sossusvlei te verkennen, duinen 
te beklimmen, Deadvlei te bewonderen en af te ronden met een wandeling in Sesriem 
Canyon.
Comfort We Kebi Safari Lodge**** Standaard kamer in half  pension 
Luxe Desert Hills Lodge**** Luxe Chalet in half  pension
Dag 4-5: Swakopmund 400 km • 5u15min. 
De reis gaat verder naar Swakopmund, Namibië’s avonturenhoofdstad. Hier kan u zich 
wagen aan sandboarden, quadbiken of skydiven. Een dolfijncruise vanuit Walvisbaai is 
eveneens de moeite waard. Als Duits geïnspireerde stad zijn lekker eten en bier bovendien 
nooit veraf.
Comfort The Stiltz***(*) Bungalow & ontbijt 
Luxe Hansa Hotel****(*) Standaard kamer & ontbijt 
Dag 6-7: Damaraland 325 km • 4u30min. 
Ezelskarren en mensen te paard zijn een alledaags tafereel wanneer men over de 
gravelwegen door Damaraland reist. Het meest verbluffende aspect van deze regio zijn 
echter de diverse rotsformaties en bijzondere rotstekeningen. Wees ook op de uitkijk voor 
woestijnolifanten!
Comfort Damara Mopane Lodge*** Standaard kamer & ontbijt  
Luxe Mowani Mountain Camp***** View kamer in half  pension

Dag 8-9: Etosha Nationaal Park 315 km • 3u45min.
Maak een tussenstop in Kamanjab als u een bezoek wilt brengen aan de Himba’s van 
het Otjikandero project. U vervolgt uw reis richting Etosha en verblijft de komende twee 
nachten buiten het park. Ga in uw eigen wagen op zoek naar wilde dieren of opteer voor 
een begeleide safari in open voertuig.
Comfort Toshari Lodge*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Okutala Etosha Lodge****(*) Luxe kamer & ontbijt 
Dag 10: Onguma Game Reserve 225 km • 3u45min.
U doorkruist Etosha - mits enkele stops om het wildleven te aanschouwen - en bereikt 
Onguma, een privaat wildpark. Het biedt niet alleen begeleide safari’s in het nationale park, 
maar ook ritten en wandelingen binnen de grenzen van het privéreservaat. 
Comfort Onguma Bush Camp**** Rondavel & ontbijt 
Luxe Onguma Tented Camp***** Luxe tent in half  pension
Dag 11: Waterberg 350 • 3u45min.
U baant zich een weg naar het Waterberg Plateau, een imposante zandstenen berg 
omringd door een natuurreservaat waar verscheidene zeldzame wilde dieren hun thuis 
vinden. Mogelijke activiteiten omvatten een bezoek aan het Cheetah Conservation Fund, 
wandeltochten of een behandeling in de spa.
Comfort & Luxe Waterberg Guest Farm*** Bush Bungalow & ontbijt
Dag 12: Omaruru/Erindi Private Game Reserve 195 km • 2u15min. 
De laatste nacht brengt u door in Omaruru of Erindi, beide privéreservaten in centraal 
Namibië gekend voor hun wildleven, prachtige natuur en gezellige sfeer. Ga op safari en 
observeer vanuit de lodge de dieren die aan de waterpoel komen drinken. 
Comfort Omaruru Game Lodge**** Standaard kamer in half  pension 
Luxe Erindi Old Traders Lodge**** Luxe Suite in half  pension
Dag 13: Vertrek Windhoek 270 km • 3u15min.
U keert terug naar de luchthaven, waar u de huurwagen inlevert. 
Einde van een fantastische rondreis!

Individueel Huurwagen
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Huurwagen Bidvest 
type K4 Renault Duster 4x4 of  gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilometers, Super 
Cover Insurance, GPS en toeslag tweede bestuurder. 24u/dag telefonische bijstand 
door een lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Namibië.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

ZUID
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NAMIBIË

BOTSWANA

ANGOLA

Damaraland

Namib Naukluft

WINDHOEK
Swakopmund

Etosha NP

Kalahari

Onguma

Waterberg

Omaruru/ Erindi

•
  vanaf 1.570€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Comfort Luxe
01/11/20-30/11/20 1.645 2.725
01/12/20-31/12/20 1.575 2.485
01/01/21-31/03/21 1.570 2.420
01/04/21-30/04/21 1.570 2.495
01/05/21-31/05/21 1.630 2.700
01/06/21-30/06/21 1.630 2.630
01/07/21-31/07/21 1.795 2.810
01/08/21-31/10/21 1.795 2.895
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Namibië Noord

Dag 1-2: Windhoek - Namib Naukluft Nationaal Park 330 km • 4u15min.
Na aankomst op de luchthaven van Windhoek pikt u de huurwagen op. De Namibwoestijn 
wacht op u! Het is aanbevolen het park de volgende ochtend zo vroeg mogelijk binnen te 
gaan. Zo kan u een hele dag genieten van Sossusvlei, Deadvlei en Sesriem Canyon.
Comfort Namib Naukluft Lodge*** Soft Adventure Camp Chalet & ontbijt 
Luxe Namib Desert Lodge****(*) Standaard kamer & ontbijt 
Dag 3-4: Walvisbaai 270 km • 3u45min.
De route voert u door de spectaculaire Kuiseb bergpas naar het kuststadje Walvisbaai. De 
voornaamste trekpleister is de lagune met zijn talrijk vogelleven. Aanraders: zeekajakken en 
dolfijncruise. 
Comfort Oyster Box Guesthouse*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Pelican Point Lodge***** Deluxe Suite in Fully Inclusive
Dag 5: Damaraland 370 km • 5u
Vandaag staat er een lange rit op het programma, vooral indien u beslist de 
zeehondenkolonie van Cape Cross mee te pikken. De eindbestemming is Twyfelfontein, de 
thuis van 4000 jaar oude rotstekeningen.
Comfort Twyfelfontein Country Lodge*** Standaard kamer in half  pension 
Luxe Mowani Mountain Camp***** View kamer in half  pension 
Dag 6: Palmwag 130 km • 2u
De reis gaat verder naar Palmwag, een kleine oase in een dor landschap. Door 
beschermingsprojecten zijn hier nog steeds zwarte neushoorns en woestijnolifanten te 
vinden. 
Comfort Palmwag Lodge*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Grootberg Lodge***(*) Standaard kamer in half  pension
Dag 7-8: Opuwo 260 km • 4u
Opuwo is de enige stad van betekenis in de regio en de ideale uitvalsbasis om Kaokoland 
te ontdekken. Grijp de kans om de Himba’s in één van de omringde dorpen te ontmoeten 
en te leren over hun levenswijze.
Comfort Opuwo Country Hotel*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Opuwo Country Hotel*** Luxe kamer & ontbijt

Dag 9-10: Kunene Rivier 135 km • 2u15min.
U baant zich een weg naar het uiterste noorden. De Kunene rivier wordt gekenmerkt door 
donderende watervallen en woeste stroomversnellingen. Tijd om de machtige Epupa en 
Ruacana Falls te aanschouwen. 
Comfort Kunene River Lodge*** A-Frame Bungalow in half  pension 
Luxe Kunene River Lodge*** Deluxe kamer in half  pension
Dag 11: Etosha Nationaal Park 310 km • 4u15min.
De rit in zuidelijke richting brengt u naar de westelijke toegang tot Etosha Nationaal Park: 
de Galton Gate. Het terrein en de vegetatie zijn anders dan in de rest van het park en u kan 
er bergzebra’s spotten.
Comfort Dolomite Camp**** Bush Chalet & ontbijt 
Luxe Dolomite Camp**** Deluxe Chalet & ontbijt
Dag 12-13: Etosha Nationaal Park 175 km •  3u
Onderweg naar Okaukuejo treft u zo’n 15 waterpoelen aan; wilde dieren zien is zo goed als 
gegarandeerd! Vroeg opstaan kan de moeite blijken voor een volledige dag safari (in eigen 
voertuig of begeleid).
Comfort Okaukuejo Camp***(*) Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Okaukuejo Camp***(*) Waterhole Chalet & ontbijt
Dag 14-15: Omaruru/Erindi Private Game Reserve 335 km • 4u
De laatste dagen brengt u door in het Omaruru of Erindi Game Reserve. Verken het 
uitgestrekte landschap met een gekwalificeerde gids in het comfort van een open 4x4 
voertuig. 
Comfort Omaruru Game Lodge**** Standaard kamer in half  pension 
Luxe Erindi Old Traders Lodge**** Luxe Suite in half  pension
Dag 16: Vertrek Windhoek 270 km • 3u15min.
U keert terug naar de luchthaven, waar u de huurwagen inlevert.  
Einde van een memorabele rondreis!

Individueel Huurwagen
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Pelican Point Fully 
Inclusive (luxe optie): alle maaltijden, snacks, lokale dranken, Wifi, één 4x4 natuurrit, 
één dolfijncruise, één geplande ochtendactiviteit en één geplande namiddagactiviteit. 
Huurwagen Bidvest type K4 Renault Duster 4x4 of  gelijkwaardig met onbeperkt 
aantal kilometers, Super Cover Insurance, GPS en toeslag tweede bestuurder. 24u/dag 
telefonische bijstand door een lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight 
Guide Namibië.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

ZUID
AFRIKA

NAMIBIË

Opuwo

BOTSWANA

ANGOLA

Namib Naukluft

WINDHOEK

Walvisbaai

Etosha NP

Omaruru/ Erindi

Damaraland

Palmwag

Kuene Rivier

•
  vanaf 2.060€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Comfort Luxe
01/11/20-31/03/20 2.060 3.490
01/04/21-31/05/21 2.060 3.505
01/06/21-30/06/21 2.060 3.470
01/07/31-31/07/21 2.305 3.795
01/08/21-31/10/21 2.310 3.895
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Namibië Zuid
Individueel Huurwagen Malariavrij

Dag 1: Windhoek 70 km • 1u
Na aankomst op de luchthaven van Windhoek pikt u de huurwagen op. Rit naar het Daan 
Viljoen Natural Willdlife Park of het N/a’an ku sê Foundation Wildlife Sanctuary.
Comfort Sun Karros Daan Viljoen**** Standaard Chalet in half  pension 
Luxe N/a’an ku sê Lodge**** Lodge kamer in half  pension 
Dag 2-3: Erongo regio 270 km • 3u45min.
U rijdt naar de Erongo regio, een prachtig geologisch wonderland. Bij de comfort optie 
overnacht u in Omaruru, een privaat wildreservaat, en in de luxe optie verblijft u in een 
afgelegen vallei met granieten rotsblokken en adembenemende uitzichten. 
Comfort Omaruru Game Lodge**** Standaard kamer in half  pension 
Luxe Erindi Old Traders Lodge**** Superior Suite in half  pension
Dag 4-5: Walvisbaai 300 km • 3u15min.
De reis gaat verder richting de Atlantische Oceaan. Walvisbaai is de thuisbasis van een 
aantal unieke natuurlijke trekpleisters. Vaar door de prachtige lagune, vergezeld van 
pelikanen en meeuwen, of kies voor een meer avontuurlijke optie en ga quadbiken of 
sandboarden in de nabijgelegen duinen.
Comfort Oyster Box Guesthouse*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Pelican Point Lodge***** Deluxe Suite in Fully Inclusive
Dag 6-7: Namib Naukluft Nationaal Park 375 km • 5u
Uw volgende bestemming is waarschijnlijk de populairste bezienswaardigheid in Namibië. 
Voorzie een volledige dag om Sossusvlei, Deadvlei en Sesriem Canyon te verkennen. Als 
u het park bij zonsopgang betreedt, kan u ten volle genieten van de Namibwoestijn op z’n 
best.
Comfort We Kebi Safari Lodge**** Standaard kamer in half  pension 
Luxe Le Mirage Resort & Spa***** Camelthorn kamer in half  pension 

Dag 8: Aus 325 km • 4u30min. 
Rit naar Aus, een rustig stadje vlakbij het Sperrgebiet, een diamantmijnbouwgebied in het 
zuidwesten van Namibië. De lodge ligt in het wondermooie Ausgebergte en is gekend voor 
zijn fraaie vergezichten. 
Comfort Klein-Aus Vista Desert Horse Inn*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Klein-Aus Vista Eagles Nest***(*) Chalet & ontbijt
Dag 9: Lüderitz 125 km • 1u30min.
Wanneer u op de B4 rijdt, spot u met wat geluk één van de laatste kuddes wilde paarden 
in Afrika. U komt aan in Lüderitz, een voormalige handelspost bevroren in de tijd dat zowel 
charmant als somber oogt. 
Comfort Nest Hotel**** Comfort kamer & ontbijt 
Luxe Nest Hotel**** Deluxe kamer & ontbijt
Dag 10-11: Fish River Canyon 410 km • 4u45min. 
Maak een tussenstop in het intrigerende Kolmanskop, een verlaten spookstad bedolven 
onder het zand. Volgende halte: Fish River Canyon. Het beste en meest gefotografeerde 
uitkijkpunt biedt zicht op de scherpe rivierbocht die bekend staat als Hell’s Corner. Opteer 
voor een rit bij zonsondergang. 
Comfort Canyon Village*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Fish River Lodge**** Standaard kamer in half  pension
Dag 12-13: Kalahari 460 km • 5u15min.
Het is de moeite waard om onderweg de spectaculaire kokerbomen in de buurt van 
Keetmanshoop te aanschouwen. De laatste twee dagen vertoeft u in de Kalahari, waar 
zwartmanige leeuwen, schuchtere luipaarden en bedreigde Afrikaanse wilde honden 
gedijen. 
Comfort Intu Afrika Camelthorn Kalahari Lodge*** Standaard kamer in half  pension 
Luxe Intu Afrika Zebra Kalahari Lodge***** Standaard kamer in half  pension
Dag 14: Vertrek Windhoek 225 km • 3u
De rondreis zit erop. U keert terug naar de luchthaven, waar u de huurwagen inlevert.
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Pelican Point Fully 
Inclusive (luxe optie): alle maaltijden, snacks, lokale dranken, Wifi, één 4x4 natuurrit, 
één dolfijncruise, één geplande ochtendactiviteit en één geplande namiddagactiviteit. 
Huurwagen Bidvest type K4 Renault Duster 4x4 of  gelijkwaardig met onbeperkt 
aantal kilometers, Super Cover Insurance, GPS en toeslag tweede bestuurder. 24u/dag 
telefonische bijstand door een lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight 
Guide Namibië.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

ZUID
AFRIKA

NAMIBIË
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Lüderitz
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WINDHOEK

Namib Naukluft

•
  vanaf 1.755€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Comfort Luxe
01/11/20-30/11/20 1.825 3.190
01/12/20-31/12/20 1.740 3.125
01/01/21-31/03/21 1.755 3.230
01/04/21-30/04/21 1.755 3.265
01/05/21-30/06/21 1.860 3.330
01/07/21-31/10/21 1.965 3.500
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Indien u nog zou twijfelen: Namibië leent zich perfect voor gezinnen die met kinderen een 
verre reist willen maken. De bestemming is veilig, beschikt over betaalbare accommodatie 
en een prima weginfrastructuur. De grootste obstakels zijn de lange afstanden en hoge 
temperaturen, die vlot op te lossen zijn met genoeg stops onderweg en voldoende tijd 
in het verkoelende zwembad. Deze rondreis speelt daar dan ook zo goed mogelijk op in.

Dag 1: Windhoek - Okonjati Game Reserve 270 km • 3u
Na aankomst op de luchthaven van Windhoek pikt u de huurwagen op. De eerste nacht 
brengt u door in het Okonjati Game Reserve, één van de eerste privéreservaten in Namibië, 
opgericht door de wereldberoemde natuurbeschermer Jan Oelofse.
Overnachting Mount Etjo Safari Lodge*** Standaardkamer in half  pension
Dag 2-3: Erindi Private Game Reserve 95 km • 1u45min.
Het is een relatief korte rit naar Erindi, een privéreservaat met rijk cultureel erfgoed, 
deskundige gidsen en een ongeëvenaarde gastvrijheid. Een safari voor kinderen onder de 6 
jaar is een leuke en informatieve activiteit. 
Overnachting Erindi Old Traders Lodge****  Familiekamer in half  pension
Dag 4-5: Swakopmund 250 km • 2u45min.
Tijd voor een nieuwe omgeving! De reis gaat door naar Swakopmund, een uitstekende 
uitvalsbasis voor tal van spannende activiteiten voor jong en oud: paardrijden, sandboarden, 
4x4 tours, boottochten,…
Overnachting The Delight Swakopmund**** Familiekamer & ontbijt
Dag 6-7: Solitaire 265 km • 3u30min.
Via de Kuiseb bergpas bereikt u Solitaire. Deze afgelegen nederzetting is gelegen aan de 
rand van het Namib Naukluft Nationaal Park. Bezoek het Cheetah Sanctuary, een thuis voor 
katachtigen die helaas niet kunnen worden vrijgelaten. Vertrek de volgende ochtend op 
dagtocht naar Sossusvlei, Deadvlei en Sesriem Canyon (tip: ga vroeg op pad en vraag een 
ontbijtpakket om mee te nemen). 
Overnachting Solitaire Desert Farm***  Familiekamer & ontbijt

Dag 8-9: Kalahari 270 km • 4u
De route leidt naar de Kalahari woestijn, een desolate regio dat ondanks de droogte wemelt 
van het wildleven. Het is een geweldige plek om te sterrenkijken en om meer te weten te 
komen over de San (ook wel Bosjesmannen genoemd). Hoewel hun manier van leven aan 
het uitsterven is, worden nog steeds wandeltochten aangeboden tijdens dewelke ze hun 
traditionele gebruiken demonstreren (inclusief). 
Overnachting Intu Afrika Zebra Kalahari Lodge***** Standaard kamer in half  pension + 
activiteit
Dag 10-11: Harnas Wildlife Foundation 375 km • 4u45min.
De laatste bestemming van deze rondreis ligt 300 km ten oosten van Windhoek. Harnas 
Wildlife Foundation is een organisatie die zich inzet voor de bescherming van bedreigde 
wilde dieren in Namibië. Een echte aanrader is de voedertour die ’s ochtends plaatsvindt. 
Vanuit een open 4x4 aanschouwt u hoe grote katten, wilde honden en bavianen hun 
voedsel verorberen terwijl u leert over hun gedragingen. 
Overnachting Harnas Wildlife Foundation Guest Farm***(*) Lions Lodge Familiecottage & 
ontbijt
Dag 12: Vertrek Windhoek 260 km • 3u
U keert terug naar de luchthaven, waar u de huurwagen inlevert.  
Einde van een prachtige rondreis!

Familierondreis Namibië
Individueel Huurwagen Malariavrij



Namibië

Afrika | Rondreis | 39

Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Intu Afrika Zebra 
Kalahari Lodge: wandeling met Bosjesmannen (1u). Huurwagen Bidvest type K4 
Renault Duster 4x4 of  gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilometers, Super Cover 
Insurance, GPS en toeslag tweede bestuurder. 24u/dag telefonische bijstand door een 
lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Namibië.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

Praktische info: ouders die met kinderen jonger dan 18 jaar naar Namibië reizen, 
moeten het geboortecertificaat van het kind kunnen voorleggen (in het Nederlands 
en het Engels). Kinderen die met één ouder of  voogd reizen, dienen tevens de juiste 
aanvullende attesten bij zich te hebben. Concrete info is te verkrijgen via uw reisagent.
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NAMIBIË

•
  vanaf 1.830€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Dubbel Kind < 12 jaar
01/11/20-30/11/20 1.895 720
01/12/20-31/12/20 1.830 675
01/01/21-30/04/21 1.855 690
01/05/21-30/06/21 1.930 655
01/07/21-31/10/21 2.020 655



Namibië

40 | Rondreis | Afrika

De Grote Rondreis
Individueel Huurwagen

Dag 1: Windhoek - Erindi Private Game Reserve 225 km • 3u
Na aankomst op de luchthaven van Windhoek pikt u de huurwagen op. U vertrekt naar 
Erindi, de uitgelezen plek voor een eerste safari. 
Comfort & Luxe Erindi Old Traders Lodge**** Luxe Suite in half  pension
Dag 2: Waterberg 195 km • 2u15min.
Rit naar de Waterberg regio, waar bedreigde dieren beschermd worden tegen roofdieren en 
illegale jacht. 
Comfort & Luxe Waterberg Guest Farm*** Bush Bungalow & ontbijt
Dag 3-4: Etosha Nationaal Park 225 km • 2u15min.
U verblijft twee nachten ten zuiden van Etosha. Verken het park op eigen houtje of sluit aan 
bij een begeleide safari in open 4x4.
Comfort Etosha Safari Camp*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Etosha Safari Lodge**** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 5-6: Opuwo 435 km • 5u
Zet de reis verder richting Opuwo, de poort tot Kaokoland. Er zijn elf  Himba dorpen in de 
omgeving waar een begeleid bezoek is toegestaan. 
Comfort Opuwo Country Hotel*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Opuwo Country Hotel*** Luxe kamer & ontbijt
Dag 7: Kunene Rivier 135 km • 2u15min.
De volgende bestemming is de Kunene rivier, ideaal voor kanovaren, raften of cruises bij 
zonsondergang.
Comfort Kunene River Lodge*** A-Frame Bungalow in half  pension 
Luxe Kunene River Lodge*** Deluxe kamer in half  pension 
Dag 8-9: Epupa Falls 165 km • 2u45min.
De Epupa Falls worden vaak geprezen als een niet te missen trekpleister. Wandel naar de 
top voor een blik op de spectaculaire watervallen.
Comfort Epupa Camp*** Standaard tent in half  pension 
Luxe Epupa Falls Lodge**** Chalet in half  pension
Dag 10: Palmwag 440 km • 6u30min.
U keert terug richting de woestijn en komt aan in Palmwag, een oase in een overwegend 
dor landschap. 
Comfort Palmwag Lodge*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Grootberg Lodge***(*) Standaard kamer in half  pension

Dag 11: Damaraland 195 km • 3u
Zet koers naar Damaraland, waar woestijnolifanten heersen en men imposante 
rotsformaties bewondert.
Comfort Damara Mopane Lodge*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Doro Nawas Camp**** Standaard tent in half  pension 
Dag 12-13: Swakopmund 325 km • 4u15min.
U arriveert in Swakopmund, aan de rand van de oudste woestijn ter wereld en de 
Atlantische Oceaan. Deze Duits getinte stad biedt tal van activiteiten: kajakken, 
sandboarden, quadbiken, skydiven,…
Comfort The Stiltz***(*) Bungalow & ontbijt 
Luxe Hansa Hotel****(*) Standaard kamer & ontbijt
Dag 14-15: Namib Naukluft Nationaal Park 370 km • 5u
Rijd door een schitterend landschap via Solitaire richting het zuiden. Vroeg vertrek de 
volgende ochtend om Sossuvlei, Deadvlei en Sesriem Canyon te aanschouwen.
Comfort Namib Desert Lodge***(*) Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Le Mirage Resort & Spa***** Camelthorn kamer in half  pension
Dag 16: Aus 415 km • 5u30min.
Na een lange rit bereikt u Aus. Ten oosten van dit stadje vangt u misschien een glimp op 
van wilde paarden.
Comfort Klein-Aus Vista Desert Horse Inn*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Klein-Aus Vista Eagles Nest***(*) Standaard Chalet & ontbijt
Dag 17-18: Fish River Canyon 265 km • 3u
Reis door naar Fish River Canyon. Uitkijken over dit buitengewoon geologisch wonder is 
onvergetelijk, maar ook een trektocht door de kloof is de moeite waard.
Comfort Canyon Roadhouse*** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Fish River Lodge**** Standaard kamer in half  pension
Dag 19: Kalahari 425 km • 4u30min.
Via Keetmanshoop baant u zich een weg naar de eindeloze vlakten en glooiende duinen 
van de Kalahari.
Comfort Kalahari Anib Lodge**** Standaard kamer & ontbijt 
Luxe Intu Afrika Suricate Kalahari Tented Lodge***** Standaard tent in half  pension 
Dag 20: Vertrek Windhoek 325 km • 3u30min.
Met een geweldige rondreis achter de rug, rijdt u naar de luchthaven, waar u de huurwagen 
inlevert.
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Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Huurwagen Bidvest 
type K4 Renault Duster 4x4 of  gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilometers, Super 
Cover Insurance, GPS en toeslag tweede bestuurder. 24u/dag telefonische bijstand 
door een lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Namibië.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.
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•
  vanaf 2.710€

excl. vlucht

Prijs per persoon in dubbel in euro Comfort Luxe
01/11/20-31/12/20 2.710 3.185
01/01/21-31/03/21 2.710 3.115
01/04/21-30/04/21 2.710 3.170
01/05/21-31/05/21 2.710 3.200
01/06/21-30/06/21 2.710 3.315
01/07/21-31/07/21 2.905 3.540
01/08/21-31/10/21 2.905 3.580
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Windhoek - Botswana - Windhoek

Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Huurwagen Bidvest 
type K4 Renault Duster 4x4 of  gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilometers, Super 
Cover Insurance, GPS, toeslag tweede bestuurder en cross border kosten. 24u/dag 
telefonische bijstand door een lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight 
Guide Namibië.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, reisverzekering.

Dag 1: Windhoek - Erindi Private Game Reserve 225 km • 3u
Na aankomst op de luchthaven van Windhoek pikt u de huurwagen op. De eerste stop is 
Erindi, een privéreservaat met een lange traditie in ecotoerisme. 
Overnachting Erindi Old Traders Lodge**** Luxe Suite in half  pension
Dag 2: Waterberg 195 km • 2u15min.
De Waterberg regio is ideaal gelegen voor reizigers die op weg zijn naar het noorden. Het 
plateau is van groot geologisch en historisch belang en het omliggende park is een cruciaal 
natuurbeschermingsgebied.
Overnachting Waterberg Guest Farm*** Bush Bungalow & ontbijt
Dag 3: Grootfontein 245 km • 3u15min. 
20 km ten westen van Grootfontein kan u de Hoba meteoriet bezichtigen, het grootste stuk 
ruimtepuin dat tot nu toe op Aarde gevonden is. Rit naar Roy’s Rest Camp, een rustieke, 
eigenzinnige accommodatie.
Overnachting Roy’s Rest Camp*** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 4-5: Caprivi 420 km • 4u15min. 
U rijdt verder in noordelijke richting naar uw volgende bestemming. De Caprivi kent een 
weelderige begroeiing en leent zich perfect om dicht bij de ongerepte natuur te komen en 
deel te nemen aan minder conventionele safari-activiteiten.
Overnachting Ndhovu Safari Lodge*** Luxe tent in half  pension 
Dag 6-7: Chobe Nationaal Park 460 km • 5u30min. 
Vandaag betreedt u Botswana. Chobe Nationaal Park is beroemd omdat het ’s werelds 
grootste kuddes olifanten, tal van roofdieren en 440 vogelsoorten herbergt. Een 4x4 safari 
en boottocht op de rivier zijn onmisbaar tijdens uw bezoek.
Overnachting River View Lodge**** Chalet & ontbijt
Dag 8: Nata 310 km • 3u45min.
Zet koers naar Nata, dat dient als oostelijke toegangspoort tot de Makdagikgadi Zoutpannen. 
Opteer voor een rit in open voertuig naar Sua Pan, een broedplaats voor een groot aantal 
flamingo’s en pelikanen. 
Overnachting Nata Lodge*** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 9-10: Okavango Delta 325 km • 4u
U gaat door naar de Thamalakane rivier, aan de zuidelijke tip van de Okavango Delta. Hier 
kan u kiezen voor een dagexcursie naar het Moremi Game Reserve of een riviertocht per 
mokoro (traditionele boot). 
Overnachting Crocodile Camp*** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 11: Ghanzi 305 km • 3u15min.
Rit naar Ghanzi, een welgekomen stop op weg naar Namibië. Verscheidene veeboeren 
hebben in de buurt wildconcessies ontwikkeld, waar reizigers dieren komen spotten en 
kunnen wandelen met Bosjesmannen.
Overnachting Tautona Lodge*** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 12: Harnas Wildlife Foundation 415 km • 4u30min.
Harnas is één van de weinige opvangcentra ter wereld die verwaarloosde en gewonde wilde 
dieren uit Namibië, Botswana en Zuid-Afrika in bescherming neemt. Zo redden ze honderden 
dieren per jaar.
Overnachting Harnas Wildlife Foundation Guest Farm***(*) Standaard cottage Igloo kamer 
& ontbijt
Dag 13: Vertrek Windhoek 260 km • 3u
U keert terug naar de luchthaven, waar u de huurwagen inlevert. 
Einde van een geweldige rondreis!

•
  vanaf 1.935€

excl. vlucht

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/11/20-30/11/20 1.970 2.375
01/12/20-31/12/20 1.935 2.335
01/01/21-30/06/21 1.965 2.370
01/07/21-31/10/21 2.090 2.500
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Windhoek - Victoria Falls

Inbegrepen in de prijs: Meet & greet bij aankomst op de luchthaven. Alle 
overnachtingen en maaltijden zoals beschreven in het programma. Huurwagen Bidvest 
type K4 Renault Duster 4x4 of  gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilometers, Super 
Cover Insurance, GPS, toeslag tweede bestuurder, cross border kosten en one way fee. 
Transfers River View Lodge-Bayete Guest Lodge-Victoria Falls luchthaven. 24u/dag 
telefonische bijstand door een lokale vertegenwoordiger. Gratis Nederlandstalige Insight 
Guide Namibië.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof, contract kost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, visum Zimbabwe, reisverzekering.

•
  vanaf 2.400€

excl. vlucht

Dag 1-2: Windhoek - Namib Naukluft Nationaal Park 355 km • 4u45min.
Na aankomst op de luchthaven van Windhoek pikt u de huurwagen op. U gaat op weg naar 
het Namib Naukluft Nationaal Park. De volgende ochtend staat u vroeg op voor een bezoek 
aan het betoverende Sossusvlei, Deadvlei en Sesriem Canyon. 
Overnachting Desert Hills Lodge**** Luxe Chalet in half  pension
Dag 3-4: Swakopmund 355 km • 4u45min.
Na een tocht door de woestijn arriveert u in Swakopmund, een sfeervolle Duits geïnspireerde 
stad aan de Atlantische kust. Tijd voor wat avontuur met keuze uit verschillende activiteiten: 
sandboarden, quadbiken, dolfijncruise, skydiven,…
Overnachting The Delight Swakopmund**** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 5: Damaraland 325 km • 4u15min.
Vertrek naar het wondermooie en desolate Damaraland. De lodge is een uitstekende 
uitvalsbasis om de ontzaglijke rotsformaties en -tekeningen van deze regio te bewonderen. 
Overnachting Damara Mopane Lodge*** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 6-7: Onguma Game Reserve 345 km • 5u
Gelegen aan de oostelijke grens van Etosha Nationaal Park, is het 34.000 hectare 
grote Onguma Private Game Reserve de plek bij uitstek om leeuwen, jachtluipaarden en 
neushoorns waar te nemen.
Overnachting Onguma Bush Camp**** Rondavel & ontbijt
Dag 8: Grootfontein 220 km • 2u30min. 
Via de inslagkrater van de Hoba meteoriet rijdt u naar Roy’s Rest Camp. Mogelijke activiteiten: 
wandelingen, vogelspotten en een bezoek aan de Bosjesmannen van het Ju/’Hoansi Living 
Museum. 
Overnachting  Roy’s Rest Camp*** Standaard kamer & ontbijt 
Dag 9: Divundu (Caprivi) 420 km • 4u15min.
Uw eerste stop in de Caprivistrook is Ndhovu Safari Lodge, gelegen aan de overzijde van 
het Bwabwata Nationaal Park. De nadruk ligt er op boottochten, visexcursies, 4x4 safari’s 
en dorpsbezoeken. 
Overnachting  Ndhovu Safari Lodge*** Luxe tent in half  pension 
Dag 10: Kongola (Caprivi) 250 km • 3u
Kijk op weg naar Namushasha goed uit voor olifanten die mogelijk grazen langs de weg! Bij 
aankomst kan u het erfgoedcentrum bezoeken, aan boord gaan van een cruise of het diverse 
vogelleven ontdekken.
Overnachting  Namushasha River Lodge**** Standaard kamer & ontbijt
Dag 11-12: Chobe Nationaal Park 265 km • 3u15min.
U steekt de grens met Botswana over en zet de reis verder naar Chobe Nationaal Park, een 
waar paradijs voor natuurliefhebbers. Kies voor een korte 4x4 safari, volledige dagtocht of 
boottrip bij zonsondergang. Uw huurwagen wordt op dag 11 opgepikt aan de lodge. 
Overnachting  River View Lodge**** Chalet & ontbijt
Dag 13-14: Victoria Falls 75 km • 1u15min. 
Een transfer brengt u naar Victoria Falls, de stad nabij het gelijknamige wereldwonder. De 
spectaculaire watervallen worden door de locals “Mosi-oa-Tunya” ofwel “de rook die dondert” 
genoemd. Aanschouw ze vanop het wandelpad in het nationale park of opteer voor een 
onvergetelijke helikoptervlucht. 
Overnachting  Bayete Guest Lodge**** Deluxe kamer & ontbijt
Dag 15: Vertrek Victoria Falls 20 km • 30min.
Deze fantastische rondreis is ten einde. 
Een transfer brengt u naar de luchthaven van Victoria Falls.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/11/20-30/11/20 2.555 3.125
01/12/20-31/12/20 2.400 2.955
01/01/21-30/04/21 2.400 2.990
01/05/21-30/06/21 2.605 3.210
01/07/21-31/10/21 2.715 3.310
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Botswana

Botswana is één van de best bewaarde stukken wildernis op aarde, een 
land van ongetemde schoonheid. Kenmerkend zijn de schrille contrasten 
tussen de waterovervloed van de Okavango Delta en de kale oppervlakte 
van de Makgadikgadi zoutpannen, de dorre zandvlaktes en savannes. Het 
is hier dat de Okavango, één van de machtigste rivieren van Afrika, stroomt. 
De Okavango Delta, hét ecologische wonder, wordt gevormd doordat deze 
rivier niet naar zee loopt, zoals het een rivier betaamt, maar doodloopt in 
het zand van de Kalahari-woestijn. Deze rivierdelta is een steeds wijzigend 
labyrint van kristalheldere kanalen, meertjes, lagunen en overwoekerende 
eilandjes en een oase voor het wildleven en voor iedereen die houdt van 
het authentieke Afrika. De omvang van dit grootse land, zijn isolement en 
moeilijke bereikbaarheid betekenen een uitdaging voor de gemotiveerde en 
avontuurlijke reiziger.

Basisgegevens
Hoofdstad: Gaborone

Regeringsvorm: Parlementaire republiek

Officiële landstaal: Engels

Oppervlakte: 600.370 km²

Inwoners: 2,3 miljoen

Munteenheid: Pula (BWP)

Telefoon landcode: +267

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort geldig 6 maanden na terugkeer. 
Indien u zelf  rijdt, moet u in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs. 
Ouders die met kinderen jonger dan 18 jaar naar Botswana reizen, moeten 
het geboortecertificaat van het kind kunnen voorleggen. Kinderen die met 
één ouder of voogd reizen, dienen tevens de juiste attesten bij zich te 
hebben. Meer info te verkrijgen via uw reisagent.
Visum: geen.
Gezondheid: er is geen gele koorts risico, maar vaccinatie is officieel vereist 
als u vertrekt uit een land waar gele koorts voorkomt of er langer dan 12 
uur in transit was. Er is risico voor malaria van november tot mei/juni in 
de noordelijke grensprovincies. We raden insectenwereld middel aan in 
combinatie met malariapillen.
Stroom: 220V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash en kredietkaarten
Tijdsverschil: zomer: geen • winter: +1u.
Klimaat: subtropisch klimaat. Regenseizoen van januari tot april.

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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Okavango & Chobe Trail
Groep Internationaal Avontuurlijk Max.20 pers.

Dag 1: Johannesburg - Kang 
Om 07u00 vertrek vanuit het Belvedere Estate in Johannesburg. We laten de stad achter 
ons en steken de grens met Botswana over. We overnachten in het kleine dorp Kang, de 
poort tot de Kalahari. L D 
Overnachting Kang Ultra Stop Hotel of  campsite
Dag 2: Kang -Kalahari 
Na het ontbijt rijden we de Kalahariwoestijn binnen. Het Ghanzi District is de thuisbasis van 
de San Bosjesmannen, die bekend staan voor hun rijke cultuur en verhalen. Ga met ze mee 
op begeleide wandeling (optioneel) en neem deel aan hun traditionele dansavond.  B L D
Overnachting Ghanzi Trail Blazers of  campsite
Dag 3: Kalahari - Greater Moremi Game Reserve 
We vervolgen onze reis naar Maun, de poort tot de Okavango Delta. Van hieruit kan u 
een optionele panoramische vlucht nemen boven de Delta. Daarna rijden we het Greater 
Moremi Game Reserve binnen in kleinere safarivoertuigen. Deze avond brieft de gids u over 
de excursie per mokoro (traditionele kano) de volgende dag. B L D
Overnachting South Gate Camp of  campsite
Dag 4: Greater Moremi Game Reserve
Vandaag verkennen we de Okavango Delta, een ongerepte wildernis met een grote 
verscheidenheid aan wilde dieren, in de voormiddag per mokoro en te voet en ’s namiddags in 
open 4x4’s. B L D
Overnachting South Gate Camp of  campsite
Dag 5: Savute Game Reserve
De reis gaat verder naar het Savute Game Reserve. We hopen zoveel mogelijk soorten 
fauna en flora te kunnen bewonderen tijdens een safari door het reservaat. ’s Avonds 
komen we aan in Kasane. B L D
Overnachting Thebe River Safaris of  campsite
Dag 6: Chobe Nationaal Park
Deze ochtend kan u deelnemen aan een optionele safari in 4x4 in het Chobe Nationaal 
Park, het eerste nationale park van Botswana en ook het meest biodiverse. Na de lunch zal 
u het wildleven in het park kunnen aanschouwen met een bootsafari op de rivier. B L D
Overnachting Thebe River Safaris of  campsite
Dag 7: Victoria Falls 
Na de grensovergang met Zimbabwe rijden we naar Victoria Falls. Hier kan u deelnemen 
aan vele optionele activiteiten: bezoek aan de Victoria Watervallen, bungeejumpen, 
wildwaterraften, helikoptervluchten, etc. B L D
Overnachting Shearwater Explorers Village of  campsite
Dag 8: Victoria Falls 
Vandaag eindigt de rondreis.

B= ontbijt, L= lunch, D= avondmaal

•
  vanaf 1.050€

excl. vlucht

Inbegrepen in de prijs: Overnachtingen (zoals beschreven of  gelijkwaardig) in 
accommodatie of  op campsites in grote canvastent. Maaltijden zoals beschreven. 
Transport in avontuurlijke truck. Alle parkgelden volgens programma. Activiteiten: 
traditionele dansavond met San Bosjesmannen, mokorotocht Okavango Delta, safari 
per 4x4 Moremi Game Reserve en Savute Game Reserve en boottocht op de Chobe 
rivier. Diensten van professionele crew.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, pre-nacht Belvedere Estate (€ 50 pp in dubbel, 
€ 65  in single), post-nacht Shearwater Explorers Village (€ 80 pp in dubbel, € 115 
in single), luchthaventransfer JNB (€ 45 pp) en VFA (€ 20 pp), overige maaltijden, 
dranken, optionele activiteiten, persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Reisdata 2021: Jan: 09, 23* - Feb: 06, 20(D) - Mar: 06, 20* - Apr: 03, 17 
Mei: 01(D), 15*, 29 - Jun: 12, 26 - Jul: 10*(D), 17, 24 - Aug: 07*, 21 
Sep: 04(D), 18 - Okt: 02*, 16, 30 - Nov: 13(D), 27* - Dec: 11 
*Gegarandeerd vertrek, (D) Engelstalige begeleiding met Duitse tolk

Praktisch: Min. 4 deelnemers (tenzij gegarandeerd vertrek). Max. 20 deelnemers. Bagage 
beperkt tot 1 stuk van max. 15-20 kg per persoon. Voorzie een zachte reistas. Er wordt 
een actieve participatie verwacht bij het bereiden van de maaltijden en het opzetten van het 
kamp. Omdat de rondreis op dag 1 om 07u00 begint, is het noodzakelijk de nacht ervoor in 
Johannesburg te verblijven.

Prijs per persoon in euro 2021 Dubbel Single suppl. Green seat
Kamperen 1.050 65 20
Accommodatie 1.370 160 20
Green seat = de optionele mogelijkheid om je CO2-emissie tijdens de rondreis te compenseren
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Fish Eagle Kampeersafari 
Groep Internationaal 4 x 4 Avontuurlijk

Dag 1-3: Okavango Delta (dag 1: 60km, 1,5-2u - dag 3: 50km, 1,5-2u)
De safari begint in Maun, waar uw gids u om 07u30 zal opwachten om daarna naar de 
Okavango Delta te vertrekken. Eens u de rand van de Delta bereikt, ontmoet u uw ‘polers’ 
met hun mokoro’s (uitgehouwen boomstam dat gebruikt wordt als kano). Geniet van het 
spectaculaire landschap van deze unieke regio terwijl u stil langs de kanalen vaart. U zal dit 
gebied gedurende twee dagen verkennen. We kamperen op een eiland in het wild. Op dag 
3 gaat u naar de drogere gebieden van de Delta en kampeert u in een concessie buiten het 
Moremi Wildreservaat. D1: L D & D2-3: B L D
LET OP: op dag 1 zal u een kleinere rugzak moeten pakken met wat u nodig hebt voor 2 
dagen op het eiland (omwille van de verplaatsing per mokoro). De rest van uw bagage blijft 
achter in de wagen die geparkeerd staat op een beveiligde plaats.
Dag 4-6: Moremi Wildreservaat (dag 4: 80km, 3-4u)
Op dag 4 gaat u ‘s ochtends vroeg al het Moremi Wildreservaat binnen. De komende drie 
dagen gaat u op zoek naar de verschillende wilde dieren en vogels waarvoor dit gebied 
gekend is, terwijl u de geluiden en pracht van de omgeving in u opneemt. U geniet van 
safari’s bij zonsopgang en zonsondergang en van de tijd om te relaxen in het kamp. Op dag 
6 verhuist u van kampeerterrein om een ander gebied van dit diverse park te verkennen. 
We kamperen op privéterreinen in de bush. B L D
Dag 7-9: Chobe Nationaal Park (dag 7: 120km, 7-8u - dag 8: 170km, 5-6u)
Uw volgende bestemming is Chobe Nationaal Park, met zijn diverse en prachtige 
landschappen. We doorkruisen het drogere Savuti gebied, waar olifanten te spotten zijn, en 
reizen verder noordwaarts naar de Chobe Rivier, waar u de roep van de Afrikaanse visarend 
zal horen. We kamperen op privéterreinen, eerst in het Savuti gebied (dag 7), daarna in het 
noordelijke deel van het park, dichtbij de rivieroever. B L D
Dag 10-11: Victoria Falls (dag 10: 100km, 2-3u incl. grensovergang)
Na een korte ochtendsafari steken we de grens met Zimbabwe over en komen we aan in 
Victoria Falls, waar u zal overnachten in een comfortabele lodge. In de namiddag is er tijd 
om de Victoria Watervallen te bezoeken, souvenirs te kopen of deel te nemen aan optionele 
activiteiten (White Water Rafting, kanovaren op de Zambezi, helikoptervlucht,...). De safari 
eindigt officieel om 10u op dag 11. D10: B L & D11: B

B= ontbijt, L= lunch, D= avondmaal

Inbegrepen in de prijs: Gebruik van de kampeerplaatsen en -uitrusting (ruime 
boogtenten en schuimrubberen matrassen). Accommodatie in een comfortabele lodge 
in Victoria Falls. Alle vermelde maaltijden, gefilterd drinkwater en thee/koffie. Transport 
in gespecialiseerde 4x4 safariwagens. Alle parkgelden in Botswana. Activiteiten volgens 
programma. Diensten van professionele gids en kampassistent.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, pre-nacht Maun Lodge (€ 85 in dubbel, € 
150 in single - incl. ontbijt en luchthaventransfer), luchthaventransfer Victoria Falls (€ 
25 pp), overige maaltijden, dranken, overige entreegelden, slaapzak en klein kussen, 
optionele activiteiten, persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering. 

Reisdata 2021: Jan: 13 - Feb: 10, 24 - Mar: 10, 24, 31 - Apr: 07, 14, 21,28 
Mei: 05, 12, 19 - Jun: 02, 09, 16, 23, 30 - Jul: 07, 14, 21, 28 - Aug: 04, 11, 25 
Sep: 01, 08, 15, 22, 29 - Okt: 06, 13, 27 - Nov: 03, 10, 17, 24 - Dec: 08, 15

Participatie: Deze kampeersafari vereist een minimale participatie van de gasten, 
bv. de tent opstellen/afbreken en de eigen reistas dragen. De overige taken worden 
uitgevoerd door een team dat bestaat uit een gids en kampassistent.

Uitrusting: De tenten zijn 2,1m x 2,1m x 1,75m. Elke deelnemer krijgt een 
schuimrubberen matras van 5 cm dik ter beschikking. Gemeenschappelijke rudimentaire 
sanitaire voorzieningen worden opgesteld in de natuur tijdens het verblijf  in de 
wildparken.

Voertuig: private 4x4 safariwagens met aanhangwagen. 

Aantal deelnemers: Min. 1, Max. 12 

Let op: Omdat de safari op dag 1 om 07u30 begint, is het noodzakelijk de nacht 
ervoor in Maun te verblijven.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/01/21-23/06/21 1.925 2.105
24/06/21-23/10/21 2.050 2.230
24/10/21-31/12/21 1.925 2.105

•
   vanaf 1.925€

excl. vlucht

Max. 12 pers.
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Botswana Kampeersafari met service 
Groep Internationaal 4 x 4 Avontuurlijk

Dag 1-2: Moremi & Khwai (dag 1: 150km, 6u)
Uw gids wacht u om 07u30 op in Maun. Vervolgens rit naar het Moremi Wildreservaat. 
De komende twee dagen gaat u op zoek naar de verschillende wilde dieren en vogels 
waarvoor dit gebied gekend is, terwijl u de geluiden en pracht van de omgeving in u 
opneemt. Een excursie per mokoro brengt u langs de Khwai Rivier om wildleven te spotten 
vanuit een ander perfectief. U geniet van safari’s bij zonsopgang en zonsondergang. We 
kamperen op een privékampeerterrein met rudimentaire sanitaire voorzieningen aan elke 
tent. D1: L D & D2: B L D
Dag 3-4: Savuti (dag 3: 120km, 5-6u)
We doorkruisen het drogere Savuti gebied, gekend voor zijn roofdieren zoals leeuwen, 
jachtluipaarden, cheeta’s en zelfs Afrikaanse wilde honden. Na 30 jaar droogte is het 
Savuti-kanaal opnieuw beginnen stromen, wat er voor zorgt dat het landschap verandert 
en er diersoorten leven die hier vroeger niet konden overleven. We kamperen op een 
privékampeerterrein. B L D
Dag 5-6: Chobe Nationaal Park (dag 5: 170km, 5u)
Uw volgende bestemming is Chobe Nationaal Park, met zijn diverse en prachtige 
landschappen. We rijden noordwaarts naar de Chobe Rivier, waar u de roep van de 
Afrikaanse visarend zal horen. De omgeving van de Chobe Rivier is een geweldig 
safarigebied waar u buffels, zebra’s, olifanten en andere herbivoren kan vinden aan 
het water. Door de toename van prooien is de kans groot dat er een roofdier in de 
buurt rondloopt. De zonsondergang in dit gebied is spectaculair. We kamperen op een 
privékampeerterrein. B L D
Dag 7: Kasane (30km, 1,5u)
Vandaag staat er nog een boottocht op het programma. Zo kunt u het wildleven en de 
vogels van dichterbij bekijken. De safari eindigt officieel om 12u op dag 7 in Kasane. B

B= ontbijt, L= lunch, D= avondmaal Inbegrepen in de prijs: Gebruik van de kampeerplaatsen en -uitrusting (ruime 
koepeltent met veldbed, beddengoed en basic sanitaire voorzieningen). Alle vermelde 
maaltijden en dranken (thee, koffie, frisdranken, mineraalwater en lokale alcoholische 
dranken). Transport in gespecialiseerde 4x4 safariwagens. Alle parkgelden. Activiteiten 
volgens programma. Diensten van professionele gids. Chef-kok en kampassistent.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, pre-nacht Maun Lodge (€ 85 in dubbel, € 
150 in single - incl. ontbijt en luchthaventransfer), luchthaventransfer Kasane (op 
aanvraag), overige maaltijden en dranken, optionele activiteiten, persoonlijke uitgaven, 
fooien, reisverzekering.

Reisdata 2021: Mar: 02, 08(O), 23, 29(O) - Apr: 06, 12(O), 27 - Mei: 03(O), 18, 
24(O) - Jun: 01, 07(O), 15, 21(O) - Jul: 06, 12(O), 20, 26(O) - Aug: 03, 09(O), 
17, 23(O), 31 - Sep: 06(O), 14, 20(O), 28 - Okt: 04(O), 12, 18(O), 26 - Nov: 
01(O), 09, 15(O) - Dec: 07, 13(O) 
(O) Route in omgekeerde richting

Beschrijving: Tijdens deze kampeersafari worden alle taken uitgevoerd door een 
gespecialiseerd team (kamp opzetten en afbreken, het eten bereiden, enz.). Deze safari 
vereist dus geen participatie. 

Uitrusting: Zeer ruime tent (3m x 3m x 1,95m) met veldbed, beddengoed en 
rudimentaire sanitaire voorzieningen (douche, toilet, tafeltje) met directe toegang vanuit 
de tent. 

Voertuig: Private 4x4 safariwagen met aanhangwagens en een tweede wagen 
specifiek voor het opstellen en afbreken van het kamp. 

Aantal deelnemers: Min. 1, Max. 9 - om zeker te zijn dat iedereen een zitje aan het 
raam heeft in de wagen. 

Let op: Aangezien de safari op dag 1 om 07u30 begint, is het noodzakelijk de nacht 
ervoor in Maun te verblijven. Deze safari kan je ook in omgekeerde richting doen met 
vertrek in Kasane en aankomst in Maun

•
  vanaf 2.420€

excl. vlucht

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/01/21-30/06/21 2.420 3.015
01/07/21-31/10/21 2.570 3.165
01/11/21-31/12/21 2.420 3.015

Max. 9 pers.
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Botswana Wildlife Breakaway
Groep Internationaal 4 x 4 Avontuurlijk Max.12 pers.

Dag 1: Victoria Falls
Bij aankomst in de luchthaven van Victoria Falls heeft u een transfer naar het hotel. Om 
18u briefing over de rondreis. Lunch en diner voor eigen rekening.
Overnachting A’Zambezi River Lodge of  gelijkwaardig
Dag 2: Victoria Falls
Vandaag kan u uw dag zelf  invullen met optionele activiteiten: bezoek aan het stadscentrum 
of de spectaculaire watervallen, bungeejumpen, kanovaren, wildwaterraften op de 
Zambezi,… ’s Namiddags stappen we aan boord van een cruise op de Zambezi rivier tot 
zonsondergang. B
Overnachting A’Zambezi River Lodge of  gelijkwaardig 
Dag 3: Victoria Falls - Caprivi 
Vandaag steken we de grens met Namibië over, waarna we de Caprivistrook bereiken. Rit 
naar de weelderige omgeving van de Kwando Rivier. Het kamp bevindt zich op de oevers 
van de rivier, waar we krokodillen en nijlpaarden kunnen spotten. B L D
Overnachting Camp Kwando of  gelijkwaardig
Dag 4-5: Caprivi - Okavango Delta 
We gaan op ochtendsafari in het Bwabwata Nationaal Park, een thuis voor olifanten, kudu’s, 
buffels en verscheidene vogelsoorten. Daarna grensovergang met Botswana en rit naar 
Etsha 13 aan de westelijke grens van de Okavango Delta. De volgende dag ontdekken we 
de magnifieke eilandjes en kronkelende waterwegen per mokoro (traditionele kano) en 
door een begeleide wandeling (1,5u). B L D
Overnachting Guma Lagoon Camp of  gelijkwaardig 
Dag 6: Greater Moremi 
De reis gaat via Maun verder naar Greater Moremi, dat bulkt van het wild. Welke diersoorten 
u hier kan spotten is grotendeels afhankelijk van het seizoen. B L D
Overnachting Bedouin Bush Camp of  gelijkwaardig 
Dag 7: Greater Moremi 
We genieten van ochtend- en namiddagsafari’s in de Greater Moremi regio. Na het 
avondmaal vertrekken we op een nachtelijke safari per 4x4. B L D
Overnachting Bedouin Bush Camp of  gelijkwaardig 
Dag 8: Moremi Wildreservaat 
Vandaag trekken we het Moremi Wildreservaat binnen, waar we de ongerepte natuur een 
volledige dag kunnen ervaren. B L D
Overnachting Bedouin Bush Camp of  gelijkwaardig 
Dag 9: Moremi Wildreservaat - Nata 
We reizen naar de Makgadikgadi Zoutpannen, een voormalig meer dat nu opgedroogd en 
zout is. In de late namiddag komen we aan in de lodge. B
Overnachting Nata Lodge of  gelijkwaardig
Dag 10-11: Nata - Chobe NP 
Na het ontbijt bezoeken we het Nata Bird Sanctuary, dat een schitterend uitzicht heeft over 
de Sowa Pan. Vervolgens rijden we naar Kasane, de toegangspoort tot Chobe Nationaal Park. 
De namiddag is ter vrije besteding. De volgende dag starten we met een ochtendsafari in het 
park en in de namiddag maken we een boottocht op de Chobe rivier. B D 
Overnachting Chobe Safari Lodge of  gelijkwaardig 
Dag 12-14: Chobe Nationaal Park - Hwange Nationaal Park 
Vroeg vertrek naar Hwange Nationaal Park in Zimbabwe met optionele safari in de 
namiddag. Volgende dagen verkenning van het park waar u kuddes olifanten, buffels 
en giraffen kunt spotten. We bezoeken ook het Painted Dog Conservation Centre, ter 
bescherming van bedreigde diersoorten. B L D
Overnachting Sable Sands of  gelijkwaardig 
Dag 15: Victoria Falls 
De rondreis eindigt na het ontbijt. Transfer naar de luchthaven van Victoria Falls. B

B= ontbijt, L= lunch, D= avondmaal

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers op dag van aankomst en vertrek. 
Accommodatie, maaltijden en activiteiten zoals vermeld in het programma. Transport in 
volledig uitgerust 4x4 safarivoertuig. Entreegeld voor de nationale parken. Diensten van 
een ervaren lokale gids.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, pre- en post-overnachtingen, persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, 
reisverzekering.

Reisdata 2021: Jan: 14 - Feb: 07 - Mar: 03, 27(D) - Apr: 03(D), 19 - Mei: 01, 15, 
17, 20(D), 29 - Jun: 03, 05(D), 26(D), 29* - Jul: 03(D), 06*, 17(D), 23*(D), 27, 
31(D) - Aug: 11*, 17(D), 20, 23*, 28(D), 30 - Sep: 02(D), 06, 14*, 17, 25(D), 29* 
Okt: 02(D), 09*(D), 19*, 23(D), 26 - Nov: 03*, 06(D), 17 - Dec: 09, 19 
*Gegarandeerd vertrek, (D) Duitstalige begeleiding

Praktisch: Min. 4 deelnemers (behalve data met gegarandeerd vertrekt). Max. 12 
deelnemers. Maximum toegelaten bagage is 15 kg pp (voorzie een trekkersrugzak of  
reistas).

Prijs per persoon 
in euro Dubbel Single

Parkgelden & 
activiteiten

Suppl. Duitse 
begeleiding

01/01/21-31/07/21 3.200 4.190 430 100
01/08/21-31/12/21 3.499 4.649 475 115

•
  vanaf 3.200€

excl. vlucht
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Botswana Focus 

Dag 1: Victoria Falls
Bij aankomst op de luchthaven van Victoria Falls heeft u een transfer naar Bayete Guest 
Lodge waar u twee nachten zal verblijven.
Overnachting Bayete Guest Lodge (Deluxe kamer & ontbijt)
Dag 2: Victoria Falls
De stad ligt op de zuidelijke oevers van de Zambezi rivier en biedt talrijke optionele 
activiteiten zoals wildwaterraften, bungeejumpen, cruise bij zonsondergang,... Bezoek de 
Victoria Watervallen, die een waar natuurwonder zijn.
Overnachting Bayete Guest Lodge (Deluxe kamer & ontbijt)
Dag 3-4 : Chobe Nationaal Park
Na het ontbijt transfer naar Chobe Bakwena Lodge waar u twee nachten zal verblijven. 
Chobe Nationaal Park is het tweede grootste park in Botswana en is gekend voor zijn grote 
olifantenpopulatie. Natuurlijk zijn ook andere wilde dieren zoals buffels, nijlpaarden, leeuwen en 
luipaarden hier talrijk aanwezig. Inbegrepen activiteiten (max. 4 per verblijf): safari’s in open 
4x4, boottocht op de Chobe rivier, dorpswandeling, fietstochten (incl. 2 dagen parkgeld).
Overnachting Chobe Bakwena Lodge (Fully Inclusive) 
Dag 5-6: Okavango Delta
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Kasane waar u aan boord gaat van een 
klein vliegtuigje (type Cessna) voor de vlucht naar Moremi Crossing, waar u twee nachten 
zal verblijven. Moremi Crossing is gelegen op het eiland Ntswi in de Delta en bestaat uit 
16 comfortabele safaritenten die allen beschikken over hun eigen badkamer. Inbegrepen 
activiteiten: safari’s in open 4x4, mokorotochten, wandelsafari’s, boottochten, vogelobservaties.
Overnachting Moremi Crossing (Fully Inclusive)
Dag 7-8: Khwai River
Na het ontbijt wordt u naar de airstrip gebracht voor een korte vlucht naar Khwai Airstrip. Sango 
Safari Camp kijkt uit over de Khwai rivier en grenst aan het Moremi reservaat. Inbegrepen 
activiteiten: dag- en nachtsafari’s, wandelsafari’s (op aanvraag) en uitstappen per mokoro.
Overnachting Sango Safari Camp (Fully Inclusive)
Dag 9: Maun
Na het ontbijt korte vlucht van de Khwai Airstrip naar de luchthaven van Maun, waar de 
rondreis eindigt. Inbegrepen in de prijs: Alle transfers met Engelstalige gids/chauffeur. Overnachtingen 

volgens het programma. Maaltijden zoals vermeld (Fully Inclusive: alle maaltijden, 
lokale dranken, geplande activiteiten, parkgelden en wasserijservice indien 
beschikbaar). Binnenlandse vluchten.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, optionele activiteiten, overige 
maaltijden en dranken, fooien, persoonlijke uitgaven, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Bagagebeperking binnenlandse vlucht: max. 20 kg per persoon in zachte 
reistas. Personen die meer dan 100kg wegen dienen dit te melden bij reservatie. 
Dagelijks vertrek. Activiteiten zijn seizoensgebonden en afhankelijk van de waterstand

•
  vanaf 3.345€

excl. int. vlucht

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/11/20-30/11/20 3.970 4.690
01/12/20-31/12/20 3.530 3.850
01/01/21-31/03/21 3.345 3.650
01/04/21-31/05/21 3.840 4.540
01/06/21-30/06/21 4.080 4.875
01/07/21-31/10/21 4.595 5.895

Okavango 
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Individueel Gids/chauffeur 4 x 4 Fly-in
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Familiesafari Botswana
Individueel Gids/chauffeur 4 x 4 Fly-in

Dag 1-3: Victoria Falls
Bij aankomst op de luchthaven van Victoria Falls transfer naar Lokuthula Lodge waar u drie 
nachten zal verblijven. Deze lodge biedt comfortabel ingerichte kamers omringd door rustige 
tuinen en bevindt zich op slechts 4 km van het centrum van de stad. 
Overnachting Lokuthula Lodge (Familiekamer & ontbijt) 
Dag 4-5 : Chobe Nationaal Park
Na het ontbijt transfer naar Chobe Bakwena Lodge waar u twee nachten zal verblijven. 
Chobe Nationaal Park is het tweede grootste park in Botswana en is gekend voor zijn grote 
olifantenpopulatie. Natuurlijk zijn ook andere wilde dieren zoals buffels, nijlpaarden, leeuwen 
en luipaarden hier talrijk aanwezig. Inbegrepen activiteiten (max. 4 per verblijf): safari’s 
in open 4x4, boottocht op de Chobe rivier, dorpswandeling, fietstochten (incl. 2 dagen 
parkgeld).
Overnachting Chobe Bakwena Lodge (Familiekamer in Fully Inclusive)
Dag 6-8: Khwai 
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Kasane, waar u aan boord gaat van een klein 
vliegtuigje (type Cessna) voor de vlucht naar de Khwai Airstrip. De Khwai regio, gelegen 
aan de oostelijke rand van de Okavango Delta, wordt omwille van zijn bekendere buren 
Chobe en Moremi vaak over het hoofd gezien. Toch kan men ook hier rekenen op zeer 
kwaliteitsvolle safari’s. Tijdens uw verblijf verkent u vooral de omgeving rond de smalle Khwai 
rivier, waar men luipaarden, leeuwen, krokodillen, wilde honden, impala’s, etc. kan waarnemen. 
Inbegrepen activiteiten: dag- en nachtsafari’s.
Overnachting Private Safari Life Mobile Safari (Twin Tenten in Fully Inclusive)
Dag 9: Maun
Na het ontbijt korte vlucht van de Khwai Airstrip naar de luchthaven van Maun, waar de 
rondreis eindigt.

Inbegrepen in de prijs: Alle transfers met Engelstalige gids/chauffeur. Overnachtingen 
volgens het programma. Maaltijden zoals vermeld (Fully Inclusive: alle maaltijden, 
lokale dranken, geplande activiteiten, parkgelden en wasserijservice indien 
beschikbaar). Binnenlandse vluchten. 

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, optionele activiteiten, overige 
maaltijden en dranken, fooien, persoonlijke uitgaven, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Bagagebeperking binnenlandse vlucht: max. 20 kg per persoon in zachte 
reistas. Personen die meer dan 100kg wegen dienen dit te melden bij reservatie. 
Dagelijks vertrek. Activiteiten zijn seizoensgebonden en afhankelijk van de waterstand.

•
  vanaf 3.825€

excl. int. vlucht

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

NAMIBIË

ANGOLA

SWAZILAND

LESOTHO

Tuli Block

Kasane

Chobe Elephant Camp

Victoria Falls

Camp Okuti

Prijs per persoon in euro Dubbel Kind 7-11  
bij ouders

01/11/20-30/11/20 4.205 2.430
01/12/20-31/12/20 4.165 2.365
01/01/21-31/05/21 3.825 2.310
01/06/21-30/06/21 4.205 2.430
01/07/21-30/09/21 4.455 2.550
01/10/21-31/10/21 4.295 2.430
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Botswana Noordelijke Hoogtepunten
Individueel Gids/chauffeur 4 x 4 Fly-in

Dag 1: Victoria Falls
Bij aankomst op de luchthaven van Victoria Falls heeft u een transfer naar Pioneers Victoria 
Falls waar u twee nachten zal verblijven.
Overnachting Pioneers Victoria Falls (kamer & ontbijt)
Dag 2: Victoria Falls
Vandaag kan u de beroemde watervallen bezoeken of deelnemen aan één van de talrijke 
optionele activiteiten: wildwaterraften, bungeejumpen, cruise bij zonsondergang,... Het hotel 
is gelegen in de rustige buitenwijken van de stad, op 2,5km van de watervallen.
Overnachting Pioneers Victoria Falls (kamer & ontbijt)
Dag 3-5: Chobe Nationaal Park
Na het ontbijt transfer naar The Old House, waar u drie nachten zal verblijven. Chobe 
Nationaal Park is het tweede grootste park in Botswana en is gekend voor zijn grote 
olifantenpopulatie. Natuurlijk zijn ook andere wilde dieren zoals buffels, nijlpaarden, leeuwen 
en luipaarden hier talrijk aanwezig. Inbegrepen activiteiten: boottocht op de Chobe rivier en 
safari’s in open voertuigen.
Overnachting The Old House (vol pension, 3 geplande activiteiten en 3 dagen 
parkgeld)
Dag 6-8: Khwai regio
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Kasane, waar u aan boord gaat van een klein 
vliegtuigje (type Cessna) voor de vlucht naar Khwai Guest House. Inbegrepen activiteiten: 
safari in Moremi of Khwai concessie, mokorotocht, nachtsafari en culturele uitstappen.
Overnachting Khwai Guest House (vol pension, 2 activiteiten per dag en parkgelden)
Dag 9-10: Okavango Delta
Na het ontbijt volgt de vlucht naar Oddballs’ Camp, gelegen aan de Boro rivier en een 
ideale uitvalsbasis om de Okavango Delta te verkennen. Inbegrepen activiteiten: excursies 
per mokoro (traditionele kano) en wandelsafari’s.
Overnachting Oddballs’ Camp (vol pension, geplande activiteiten en parkgelden)
Dag 11: Maun
Na het ontbijt vlucht naar Maun, waar deze rondreis eindigt. Inbegrepen in de prijs: Alle transfers met Engelstalige gids/chauffeur. Overnachtingen 

en maaltijden zoals vermeld. Parkgelden en activiteiten volgens programma. 
Binnenlandse vluchten. 

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, optionele activiteiten, overige 
maaltijden, dranken, overige parkgelden, fooien, persoonlijke uitgaven, visumkosten, 
reisverzekering.

Praktisch: Bagagebeperking binnenlandse vlucht: max. 20 kg per persoon in zachte 
reistas. Personen die meer dan 100kg wegen dienen dit te melden bij reservatie. 
Dagelijks vertrek. Activiteiten zijn seizoensgebonden en afhankelijk van de waterst.

•
  vanaf 3.305€

excl. int. vlucht

Khwai
ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

NAMIBIË

ANGOLA

SWAZILAND

LESOTHO

Tuli Block

Victoria Falls
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Kasane
Chobe

Moreni G.R.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/11/20-30/11/20 3.520 3.785
01/12/20-31/03/21 3.305 3.570
01/04/21-30/06/21 3.520 3.785
01/07/21-31/10/21 3.790 4.565
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Selfdrive Botswana “Lodge Safari”

Dag 1: Maun
Bij aankomst op de luchthaven van Maun wordt u verwelkomd door een vertegenwoordiger 
van Live To Travel. U ontvangt uw voertuig en krijgt een korte briefing over het voertuig en 
praktische tips over rijden in Botswana.
Overnachting Maun Lodge (kamer & ontbijt)
Dag 2-3: Khwai Community Area 
Rit naar de Khwai Community Area, verscholen tussen Chobe Nationaal Park in het oosten 
en Moremi Game Reserve in het zuiden. Gelegen aan de rand van de Okavango Delta is 
deze regio rijk aan wildleven. Inbegrepen activiteiten: mokoro excursies, nachtsafari’s en 
culturele tours. 
Overnachting Khwai Guest House (vol pension, 2 dagen parkgeld & activiteiten)
Dag 4: Maun
Terugkeer naar Maun, dat zijn naam ontleent aan de San taal, waar het “de plaats van riet” 
betekent.
Overnachting Maun Lodge (kamer & ontbijt)
Dag 5-6: Gweta & Makgadikgadi zoutpannen
Rit naar Planet Baobab, gelegen in de buurt van Gweta en beschut door een bos 
van gigantische baobabs. Het is de ideale uitvalsbasis om de Makgadikgadi Pannen 
te verkennen. Inbegrepen activiteiten: Ntwetwe Pan excursie (vanaf 15/06 met 
overnachting), quadbiketocht en bezoek aan gehabitueerde stokstaartjes. 
Overnachting Planet Baobab (half  pension, 1 lunch & activiteiten)
Dag 7-9: Chobe Nationaal Park
Rit naar Chobe Safari Lodge, waar uw huurwagen zal worden opgepikt. Chobe 
Nationaal Park is het tweede grootste park in Botswana en is gekend voor zijn grote 
olifantenpopulatie. Natuurlijk zijn ook andere wilde dieren zoals buffels, nijlpaarden, leeuwen 
en luipaarden hier talrijk aanwezig. Inbegrepen activiteiten: 1 jeepsafari, 1 boottocht, 2u 
privéboottocht en dagexcursie naar Victoria Falls (zonder gids).
Overnachting Chobe Safari Lodge, luxe kamer (half  pension, 2 dagen parkgeld & 
activiteiten)
Dag 10: Vertrek Kasane 
Transfer naar de luchthaven van Kasane voor uw terugvlucht. Inbegrepen in de prijs: Transfers zoals vermeld. Overnachtingen, activiteiten en 

maaltijden volgens het programma. Twee dagen parkgeld in Chobe. Huurwagen Toyota 
Landcruiser Double Cab 2.5D (dag 1-7) met onbeperkt aantal kilometers en Super 
Excess verzekering (nulfranchise, Collision Damage Waiver, 1 reserveband en 1 x 
vervanging van voorruit).

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, brandstof  en waarborg huurwagen, overige 
maaltijden, dranken, parkgeld Victoria Falls, optionele activiteiten, fooien, persoonlijke 
uitgaven, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Activiteiten zijn seizoensgebonden en afhankelijk van de waterstand.

•
  vanaf 3.345€

excl. vlucht

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

NAMIBIË

ANGOLA

SWAZILAND

LESOTHO

Tuli Block

Victoria Falls
Kasane

Chobe 
NP

Makgadikgadi

Individueel Huurwagen

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/11/20-30/11/20 3.345 4.380
01/04/21-30/04/21 3.405 4.495
01/06/21-30/06/21 3.395 4.485
01/07/21-31/08/21 3.780 5.195
01/09/21-31/10/21 3.775 5.190
Prijzen december tot maart en mei op aanvraag
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ZIMBABWE

HARARE
  (Salisbury)

Bulawayo

Livingstone
Mutare

Masvingo
Gweru

Zimbabwe is ontegensprekelijk één van de mooiste landen van Zuidelijk 
Afrika. Het beschikt over spectaculaire troeven: historische ruïnes, één van de 
grootste rivieren in Afrika en een gigantisch wildbestand in de vele nationale 
parken (eigenlijk is Zimbabwe één groot nationaal park). Bovendien beschikt 
het land over een heel goede infrastructuur en zal de bevolking u met open 
armen ontvangen. Zimbabwe heeft enkele moeilijke jaren achter de rug en het 
toerisme komt langzaam maar zeker weer terug. Ga nu voor het opnieuw een 
topbestemming wordt. U zal genieten van fantastische safari’s in Nationale 
Parken waar u quasi alleen bent.

Basisgegevens
Hoofdstad: Harare

Regeringsvorm: Parlementaire democratie

Officiële landstaal: Engels, Shona, Ndebele

Oppervlakte: 390.757 km²

Inwoners: 14,8 miljoen

Munteenheid: Zimbabwaanse Dollar (ZWD) 

Telefoon landcode: +263

Praktische informatie
Reisformaliteiten: Internationaal paspoort geldig tot 6 maanden na 
terugkeer.
Visum:verplicht. Verkrijgbaar bij aankomst. Single entry USD 30, multiple 
entry USD 55 of Kaza Univisa (combi Zimbabwe en Zambia) USD 50.
Gezondheid: er is geen gele koorts risico, maar vaccinatie is officieel vereist 
als u vertrekt uit een land waar gele koorts voorkomt of er langer dan 12 uur 
in transit was. Er is een belangrijk malariarisico in het hele land. We raden 
insectenwereld middel aan in combinatie met malariapillen.
Stroom: 220V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: in de meeste lodges aanvaardt men kredietkaarten. 
Zorg voor voldoende cash in het geval u geen geld kan afhalen of de 
betaalterminal niet werkt.
Tijdsverschil: zomer: geen • winter: +1u.
Klimaat: gematigd savanneklimaat in de laaglanden. Regenseizoen van 
november tot maart.

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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Great Zimbabwe Ruins

Best of Zimbabwe
Groep Internationaal Avontuurlijk Max.20 pers

•
  vanaf 865€

excl. vlucht

Dag 1: Victoria Falls - Hwange Nationaal Park 
We verlaten het bruisende Victoria Falls om 07u00 en zetten koers naar Hwange Nationaal 
Park, het grootste park in Zimbabwe met de enorme olifantenpopulatie. L D
Overnachting Hwange Main Camp/Miombo Safari Lodge of  campsite
Dag 2: Hwange Nationaal Park
Hwange herbergt een grote verscheidenheid aan wildleven, waaronder de Big Five. 
Vandaag gaan we een volledige dag op safari in open 4x4’s. B L D
Overnachting Hwange Main Camp/Miombo Safari Lodge of  campsite
Dag 3: Hwange NP - Matopos NP 
Na het ontbijt rijden we naar Bulawayo, de tweede grootste stad van Zimbabwe. In de 
namiddag verkennen we het Matopos Nationaal Park (UNESCO) en zijn rotsformaties met 
een lokale gids aan de hand van een safari. We keren terug naar Bulawayo, waar we de 
nacht doorbrengen. B L D
Overnachting Banff  Lodge
Dag 4: Matopos NP - Great Zimbabwe Ruïnes 
De wereldberoemde Great Zimbabwe ruïnes (UNESCO) dateren uit de 11de eeuw en 
zijn gebouwd zonder mortel. Sommige muren zijn tot 5 meter hoog en staan nog steeds 
overeind. Deze namiddag staat er een begeleid bezoek op het programma. B L D
Overnachting Norma Jeans Lake View Resort of  campsite
Dag 5: Great Zimbabwe Ruïnes - Tshipise 
Vandaag steken we de grens over naar de Limpopo provincie in Zuid-Afrika. Deze namiddag 
is er tijd om te ontspannen in de warme thermale baden van Tshipise. B L D
Overnachting Forever Tshipise Resort of  campsite
Dag 6: Tshipise - Johannesburg 
Vroeg vertrek naar Johannesburg. De rondreis eindigt bij aankomst in het Belvedere Estate. 
’s Avonds kan u genieten van een traditionele “braai” (optionele maaltijd die u via de gids 
kan boeken). B L

B= ontbijt, L= lunch, D= diner

Prijs per persoon in euro 2021 Dubbel
Single 
suppl.

Green  
seat

Kamperen 865 30 15
Accommodatie 1.045 130 15
Green seat = de optionele mogelijkheid om je CO2-emissie tijdens de rondreis te compenseren

Inbegrepen in de prijs: Overnachtingen (zoals beschreven of  gelijkwaardig) in 
accommodatie of  op campsites in grote canvastent. Maaltijden zoals beschreven. 
Transport in avontuurlijke truck. Alle parkgelden volgens programma. Activiteiten: 
volledige dag safari in open 4x4’s in Hwange, namiddagsafari in Matopos, begeleid 
bezoek aan de Great Zimbabwe Ruïnes, bezoek aan de Tchipise Hot Springs. Diensten 
van professionele crew.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, pre-nacht Shearwater Explorers Village (€ 
80 pp in dubbel, € 115  in single), post-nacht Belvedere Estate (€ 50 pp in dubbel, 
€ 65 in single), luchthaventransfer VFA (€ 20 pp) en JNB (€ 45 pp), overige 
maaltijden, dranken, optionele activiteiten, persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, 
reisverzekering.

Reisdata 2021: Jan: 04, 18* - Feb: 01, 15 - Mar: 01*, 15, 29 - Apr: 12*, 26 
Mei: 10, 24* - Jun: 07, 21 - Jul: 05*, 19 - Aug: 02, 16*, 30 - Sep: 13, 27* 
Okt: 11, 25 - Nov: 08*, 22 - Dec: 06, 20* 
*Gegarandeerd vertrek

Praktisch: Min. 4 deelnemers. Max. 20 deelnemers. Bagage beperkt tot 1 stuk 
van max. 15-20kg per persoon. Voorzie een zachte reistas. Er wordt een actieve 
participatie verwacht bij het bereiden van de maaltijden en het opzetten van het kamp. 
Omdat de rondreis op dag 1 om 07u00 begint, is het noodzakelijk de nacht ervoor in 
Victoria Falls te verblijven.
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Pans NP

Botswana & Zimbabwe Encounter
Max.12 persGroep Internationaal 4 x 4 Avontuurlijk

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers op dag van aankomst en vertrek. 
Accommodatie, maaltijden en activiteiten zoals vermeld in het programma. Transport in 
volledig uitgerust 4x4 safarivoertuig. Entreegeld voor de nationale parken. Diensten van 
een ervaren lokale gids.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, pre- en post-overnachtingen, persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, 
reisverzekering

Reisdata 2021: Feb: 22(F) – Mar: 14(D), 26 – Apr: 02, 19, 25(F) – Mei: 07, 16, 
21, 31 – Jun: 04, 18, 21*, 25 – Jul: 02, 09, 16, 19* - Aug: 02, 13, 21, 27* - Sep: 
06*, 11(D), 17, 25 – Okt: 10*, 15, 18(D), 25 – Nov: 05, 08, 23(D)  
*Gegarandeerd vertrek, (F) Franstalige begeleiding, (D) Duitstalige begeleiding

Praktisch: Min. 4 deelnemers (behalve data met gegarandeerd vertrekt). Max. 12 
deelnemers. Maximum toegelaten bagage is 15 kg pp (voorzie een trekkersrugzak of  
reistas).

•
  vanaf 4.090€

excl. vlucht

Dag 1: Victoria Watervallen
Bij aankomst op Victoria Falls luchthaven heeft u een transfer naar de lodge. Om 18u00 
ontmoet u de gids en andere groepsleden voor een briefing over de rondreis.
Overnachting A’Zambezi River Lodge of  gelijkwaardig 
Dag 2: Victoria Watervallen - Chobe Nationaal Park 
De dag start met een begeleid bezoek aan de spectaculaire watervallen. We reizen vervolgens 
naar Kasane, de toegangspoort tot het Chobe NP. Rest van de dag vrije invulling. B
Overnachting Chobe Safari Lodge of  gelijkwaardig 
Dag 3: Chobe Nationaal Park
Vroeg opstaan voor een ochtendsafari in Chobe NP, gekend voor zijn olifantenpopulatie. ‘s 
Namiddags stappen we aan boord van een boottocht op de Chobe rivier tot zonsondergang. B
Overnachting Chobe Safari Lodge of  gelijkwaardig 
Dag 4-5: Chobe - Hwange NP 
We bereiken Hwange NPin Zimbabwe. De volgende 2 dagen verkennen we het park en nemen 
we talloze wilde dieren waar. We bezoeken ook het Painted Dog Conservation Centre. B L D
Overnachting Elephant’s Eye of  gelijkwaardig 
Dag 6-7: Lake Kariba 
Vroeg vertrek naar Binga, aan de zuidoostelijke oever van Lake Kariba. ‘s Namiddags bootcruise 
op de Sengwe rivier, waarop we ook dineren en overnachten. De volgende dag starten we met 
een activiteit naar keuze: visexcursie, begeleide wandeling of safaririt. Daarna reizen we door 
naar Elephant Bay, waar we ’s avonds genieten van een lekkere braai op het strand. B L D
Overnachting Zambezi Cruise Safaris of  gelijkwaardig 
Dag 8-9: Matobo Hills 
We keren terug naar Binga en reizen door naar Matobo Hills Nationaal Park (UNESCO), de 
thuishaven van de witte en zwarte neushoorn. Dit gebied behoorde vroeger toe aan de San 
Bosjesmannen en telt nu een grote hoeveelheid rotstekeningen. De volgende dag volgen 
we neushoornsporen per voertuig en te voet. ’s Namiddags gaan we op safari met een stop 
aan de begraafplaats van Cecil John Rhodes. B L D 
Overnachting Amalinda Lodge of  gelijkwaardig
Dag 10: Matobo Hills - Nata 
We verlaten Matobo Hills en zetten koers naar Botswana. Onderweg genieten we van het 
landschap en de wilde dieren. ’s Namiddags bezoeken we Nata Bird Sanctuary, waarna we 
aankomen in de lodge. B L D 
Overnachting Nata Lodge of  gelijkwaardig
Dag 11: Makgadikgadi Pannen 
Vroeg vertrek naar Planet Baobab, waar we op excursie gaan naar Ntwetwe Pan, die deel 
uitmaakt van de Makgadikgadi Zoutpannen. Na de lunch snuiven we de sfeer op in een 
lokaal dorp. Na aankomst in onze lodge sluiten we de dag af met een begeleide wandeling 
langs de baobab bomen. B L D
Overnachting Planet Baobab of  gelijkwaardig 
Dag 12: Maun 
Na het ontbijt vertrekken we naar Maun, de toegangspoort tot de Okavango Delta. De 
namiddag heeft u ter vrije besteding. Optioneel: vlucht boven de Delta. B 
Overnachting Thamalakane River Lodge of  gelijkwaardig
Dag 13: Greater Moremi 
Vandaag genieten we van een boottocht in een traditionele mokoro door de vegetatie van de 
Okavango Delta en spotten we veel wildleven. Na het diner spectaculaire nachtsafari. B L D
Overnachting Bedouin Bush Campof  gelijkwaardig 
Dag 14: Moremi Wildreservaat 
Rit naar Moremi Wildreservaat, één van de meest wildrijke regio’s van Afrika. We genieten 
een volledige dag van de ongerepte natuur. B L D
Overnachting Bedouin Bush Camp of  gelijkwaardig 
Dag 15: Maun
De rondreis eindigt na het ontbijt. Transfer naar de luchthaven van Maun. B

B= ontbijt, L= lunch, D= diner

Prijs per persoon 
in euro Dubbel Single

Parkgelden & 
activiteiten

Suppl.  
Franse/Duitse 

begeleiding
01/01/21-31/07/21 4.090 5.420 320 100
01/08/21-31/12/21 4.375 5.795 320 115
Green seat = de optionele mogelijkheid om je CO2-emissie tijdens de rondreis te compenseren
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Victoria Falls & Hwange

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE
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Victoria
Falls HARARE

Hwange
National Park

ZAMBIA

BOTSWANA

Nehimba Pan
Ngamo Forest

Inbegrepen in de prijs: Alle transfers met Engelstalige gids/chauffeur. Overnachtingen 
volgens het programma. Maaltijden zoals vermeld (Fully Inclusive: alle maaltijden, 
lokale dranken, geplande activiteiten, parkgelden en wasserijservice indien 
beschikbaar). Binnenlandse vlucht.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, overige maaltijden en dranken, 
parkgelden Victoria Falls, optionele activiteiten, fooien, persoonlijke uitgaven, 
visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Min. 2 deelnemers. Dagelijks vertrek volgens beschikbaarheid. 
Bagagebeperking binnenlandse vlucht: max. 20 kg per persoon in zachte reis.

•
  vanaf 2.870€

excl. int. vlucht

Dag 1-2: Victoria Falls
Bij aankomst op de luchthaven van Victoria Falls wordt u verwelkomd door een Live To 
Travel vertegenwoordiger voor uw transfer naar de lodge. De Victoria Watervallen vormen 
een natuurlijke grens tussen Zimbabwe en Zambia en zijn een waar natuurwonder. Over 
een lengte van 2 km stort het water met een donderend geluid in een 100 meter diepe 
kloof. De nevelwolken zijn mijlenver waar te nemen, waardoor ze door de lokale bevolking 
de toepasselijke benaming “Mosi oa Tunya” ofwel “de rook die dondert” hebben gekregen. 
Bezoek het Victoria Falls National Park op individuele basis of aan de hand van een 
begeleide tour. De stad biedt eveneens tal van avontuurlijk activiteiten zoals wildwaterraften, 
bungeespringen, boottocht bij zonsondergang, helikoptervlucht,…
Overnachting Bayete Guest Lodge (kamer & ontbijt)
Dag 3-4: Hwange Nationaal Park (Hwange North, Nehimba Pan) 
Een transfer brengt u naar het Hwange Nationaal Park. Indien u droomt van uitgestrekte 
vlaktes en weidse horizonten waar olifanten, buffels en giraffen zich in grote getale naar 
de waterpoelen begeven, bent u in het grootste nationale park van Zimbabwe op de juiste 
plaats. Hwange heeft een ijzersterke reputatie die het van harte verdient. Nehimba Lodge 
is gelegen in een privéconcessie in de afgelegen noordelijke regio van het nationaal park. 
Inbegrepen activiteiten: dag- en nachtsafari’s, wandelsafari’s en vogelspotten.
Overnachting Nehimba Lodge (Fully Inclusive)
Dag 5-6: Hwange Nationaal Park (Hwange South, Ngamo Forest)
U wordt naar Dete Railway Station gebracht, waar u aan boord gaat van de Elephant 
Express Railcar naar Ngamo Siding, nabij Bomani (ong. 2u). De spoorlijn grenst aan 
Hwange en er wordt vaak wild waargenomen tijdens de treinrit. Uw accommodatie ligt in 
een privéreservaat in het nog ongerepte zuidoostelijke deel van het nationaal park. Bomani 
Lodge is actief betrokken bij gemeenschapsprojecten die gericht zijn op het versterken 
van de lokale bevolking. Inbegrepen activiteiten: dag- en nachtsafari’s, wandelsafari’s, 
dorpsbezoeken en vogelspotten. Optioneel: paardrijden.
Overnachting Bomani Lodge (Fully Inclusive)
Dag 7: Vertrek Victoria Falls
Rit naar de Bomani Airstrip voor de binnenlandse vlucht naar Victoria Falls en uw 
aansluitende terugvlucht huiswaarts.

Individueel Gids/chauffeur 4 x 4 Fly-in

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/11/20-30/11/20 & 01/04/21-31/10/21 2.870 3.520
Prijzen december tot maart op aanvraag



Zimbabwe

Afrika | Rondreis | 59

Ontdek Zimbabwe
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Inbegrepen in de prijs: Alle transfers met Engelstalige gids/chauffeur. Overnachtingen 
volgens het programma. Maaltijden zoals vermeld (Fully Inclusive: alle maaltijden, 
lokale dranken, geplande activiteiten, parkgelden en wasserijservice indien 
beschikbaar). Binnenlandse vluchten.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, overige maaltijden en dranken, 
optionele activiteiten, fooien, persoonlijke uitgaven, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Min. 2 deelnemers. Dagelijks vertrek volgens beschikbaarheid. 
Bagagebeperking binnenlandse vlucht: max. 20 kg per persoon in zachte reistas.

•
  vanaf 4.130€

excl. int. vlucht

Dag 1-2: Victoria Falls 
Bij aankomst op de luchthaven van Victoria Falls wordt u verwelkomd door een Live To 
Travel vertegenwoordiger voor uw transfer naar de lodge. 
Overnachting Bayete Guest Lodge (kamer & ontbijt)
Dag 3-5: Hwange Nationaal Park 
U wordt naar de luchthaven gebracht voor de binnenlandse vlucht naar de airstrip nabij uw 
volgende verblijfsplaats. U brengt drie nachten door in een reservaat grenzend aan Hwange 
Nationaal Park, waar men grote aantallen wilde dieren kan aanschouwen. De befaamde 
olifantenpopulatie is één van de grootste ter wereld. Daarnaast kan u leeuwen, luipaarden, 
jachtluipaarden en de bedreigde Afrikaanse wilde honden spotten. Inbegrepen activiteiten: 
safari’s per 4x4 voertuig en wandelsafari’s. Nachtsafari’s op aanvraag.
Overnachting Ivory Lodge (Fully Inclusive)
Dag 6-8: Mana Pools Nationaal Park
Transfer naar de airstrip voor de vlucht naar Mana Pools. De komende drie nachten 
spendeert u in het Mana Pools Nationaal Park, een bijzondere oase die vaak omschreven 
wordt als de ‘tuin van Eden’. Dit park in het noorden van Zimbabwe is een afgelegen 
juweeltje, waar u met ontzag zal genieten van buitengewone landschappen en rijk 
wildleven. Mana Pools is bovendien UNESCO Werelderfgoed. U verblijft in een rustiek 
safarikamp op de oevers van de Zambezi rivier. Inbegrepen activiteiten: safari’s per 4x4 
voertuig, wandelsafari’s, kanovaren, vissen en vogelspotten.
Overnachting Camp Zambezi (Fully Inclusive)
Dag 9: Vertrek Harare
Rit naar de airstrip voor de binnenlandse vlucht naar Harare en uw aansluitende terugvlucht 
huiswaarts.

Individueel Gids/chauffeur Fly-in

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/04/21-31/05/21 4.130 4.540
01/06/21-31/10/21 4.470 4.885
Prijzen november tot maart op aanvraag
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Malawi & Zambia

MALAWI

Blantyre

Zomba

Mzuzu

LILONGWE

MALAWI

Blantyre

Zomba

Mzuzu

LILONGWE

Malawi wordt ook wel ‘het warme hart van Afrika’ genoemd. Denk 
aan prachtige theeplantages, het Liwonde Nationaal Park, waar u 
de Big Five kan aantreffen, en het Malawimeer, met zijn prachtige 
stranden, vele vissersdorpjes en vijfhonderd vissoorten, een paradijs voor 
watersportliefhebbers. Buurland Zambia, pakt eveneens uit met veel 
toeristische troeven zoals een vriendelijke bevolking, ongerepte natuur, 
diversiteit in fauna en flora, de machtige Zambezi rivier en indrukwekkende 
Victoria Watervallen.

Basisgegevens
 Malawi Zambia

Hoofdstad:  Lilongwe Lusaka 

Regeringsvorm:  Republiek Republiek

Officiële landstaal:  Engels en lokale talen Engels en lokale talen

Oppervlakte:  118.484 km² 752.618 km²

Inwoners:  19,1 miljoen 18,4 miljoen

Munteenheid:  Malawiaanse Kwacha (MWK) Zambiaanse Kwacha (ZMK)

Telefoon landcode:  +265 +260

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort geldig tot 6 maanden na 
terugkeer.
Visum: 
• Malawi: verplicht. Voor vertrek aanvragen bij de ambassade. Single entry 

EUR 100 of multiple entry EUR 200.
• Zambia: verplicht. Voor vertrek online aanvragen (eservices.

zambiaimmigration.gov.zm) of bij aankomst. Single entry USD 50, multiple 
entry USD 80 of Kaza Univisa (combi Zimbabwe en Zambia) USD 50.

Gezondheid:
• Malawi: er is geen gele koorts risico, maar vaccinatie is officieel vereist als 

u vertrekt uit een land waar gele koorts voorkomt of er langer dan 12 uur 
in transit was. 

• Zambia: er is een risico op gele koorts in dit land waardoor vaccinatie 
strikt aanbevolen is. Indien u vanuit een ander land vertrekt (zelfs na korte 
transit in de luchthaven), waar gele koorts kan voorkomen is vaccinatie 
officieel vereist.

• Er is een belangrijk malariarisico in beide landen. We raden insectenwereld 
middel aan in combinatie met malariapillen.

Stroom: 220V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash en kredietkaarten.
Tijdsverschil: zomer: geen • winter: +1u.
Klimaat: tropisch klimaat. Regenseizoen van oktober/november tot april.

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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Malawi Smiles
Individueel Chauffeur

Satemwa tea estate

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

NAMIBIË

ANGOLA

SWAZILAND

LESOTHO

ZAMBIA

MALAWI

LILONGWE Lake Malawi

Mulanje massief

Zomba plateau

Blantyre

Inbegrepen in de prijs: Ontvangst door een Live To Travel vertegenwoordiger bij 
aankomst. Accommodatie en maaltijden zoals vermeld in het programma. Alle excursies 
en entreegelden zoals vermeld in het programma. Alle transfers met Engelstalige 
chauffeur. Selectie dranken in Huntingdon House, Makokola Retreat en Pumulani. 
Activiteiten in The Makokola Retreat (niet-gemotoriseerde watersporten, tennis en 
squash) en Pumulani (snorkelen vanuit de lodge, vissen, zeilen, natuurwandelingen, 
boottocht bij zonsondergang en kajakken).

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten (The Makokola Retreat: 
gemotoriseerde watersporten en golfen - Pumulani: snorkelexcursies, scubaduiken, 
waterskiën, funtube, picknick tours en gemotoriseerde watersporten), overige 
maaltijden, dranken, persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Min. 2 deelnemers.

•
  vanaf 3.125€

excl. vlucht

Dag 1: Blantyre - Satemwa Tea Estate
Bij aankomst op de luchthaven van Blantyre wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger. Transfer van de luchthaven naar de weelderig groene hooglanden van 
het Satemwa Tea Estate. Optionele activiteiten: mountainbiken en begeleide wandelingen.
Overnachting Huntingdon House (thee en diner)
Dag 2: Mulanje massief
Na een ontspannen ontbijt maakt u een daguitstap naar het Mulanje massief.
Overnachting Huntingdon House (vol pension)
Dag 3: Satemwa Tea Estate
Het Satemwa Tea Estate wordt al drie generaties gerund door de Cathcart Kay familie. 
Begeleide wandeling op het landgoed, ontmoeting met theeplukkers, actieve deelname 
aan een Satemwa project, picknick in de bergen, kort verkenning van het inheems bos en 
theeproeven in de Satemwa Factory.
Overnachting Huntingdon House (vol pension)
Dag 4: Zomba
Rit naar Zomba (2u rijden), de voormalige koloniale hoofdstad van Malawi. Neem de tijd 
om te genieten van de levendige markt en het spectaculaire uitzicht. Optionele activiteiten: 
begeleide wandelingen, paardrijden en jeeptours.
Overnachting Sunbird Kuchawe (half  pension)
Dag 5: Zomba Plateau
Verkenning van het Zomba Plateau, een indrukwekkende gebergte op 1.800 meter hoogte. 
Optionele activiteiten: begeleide wandelingen, paardrijden en tour op het plateau.
Overnachting Sunbird Kuchawe (half  pension)
Dag 6: Zomba Plateau - Lake Malawi
Na het ontbijt afdaling van het plateau en rit door de vallei richting het schitterende Lake 
Malawi. Voor de overnachting krijgt u de keuze tussen twee lodges.
Overnachting The Makokola Retreat of  Pumulani (vol pension)
Dag 7-8: Lake Malawi
Dagen ter vrije besteding aan de zuidelijke oever van dit enorme zoetwatermeer met 
goudkleurige stranden. Veel watersportmogelijkheden en andere activiteiten (zie 
inbegrepen en niet inbegrepen).
Overnachting The Makokola Retreat of  Pumulani (vol pension)
Dag 9: Lake Malawi - Lilongwe
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Lilongwe waar u op tijd aankomt voor de 
terugvlucht.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single Kind < 12j
Huntingdon House, Sunbird Kuchawe & Makokola Retreat
01/11/20-10/12/20 3.125 3.460 1.105
11/12/20-10/01/21 3.430 3.765 1.325
11/01/21-30/06/21 3.125 3.460 1.105
01/07/21-31/10/21 3.430 3.765 1.325
Huntingdon House, Sunbird Kuchawe & Pumulani
01/11/20-10/01/21 3.705 3.855 1.350
11/01/21-31/03/21 Pumulani gesloten
01/04/21-21/05/21 3.605 3.750 1.300
22/05/21-30/06/21 3.705 3.855 1.350
01/07/21-31/10/21 4.240 4.390 1.680
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Southern Secrets
Individueel Chauffeur
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Inbegrepen in de prijs: Ontvangst door een Live To Travel vertegenwoordiger bij 
aankomst. Accommodatie en maaltijden zoals vermeld in het programma. Selectie 
dranken in Mkulumadzi, Huntingdon House en Makokola Retreat. Alle excursies en 
entreegelden volgens programma. Alle transfers met Engelstalige chauffeur.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten (The Makokola Retreat: 
gemotoriseerde watersporten en golfen), overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Min. 2 deelnemers

•
  vanaf 4.525€

excl. vlucht

Dag 1: Blantyre - Majete Wildreservaat
Bij aankomst op de luchthaven van Blantyre wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger. Transfer van de luchthaven naar het Majete Wildreservaat.
Overnachting Mkulumadzi (diner)
Dag 2-3: Majete Wildreservaat
Majete is een gebied van 70.000 hectare en één van de grote succesverhalen in de 
Afrikaanse conservatieprojecten. Na decennia van stropen herontwikkelt het reservaat zich 
op een duurzame manier. Het is ook het enige wildpark in Malawi waar de ‘Big Five’ terug 
te vinden is. Twee dagen activiteiten bij de lodge.
Overnachting Mkulumadzi (vol pension)
Dag 4: Majete Wildreservaat - Satemwa Tea Estate
Na het ontbijt transfer naar het Satemwa Tea Estate, dat al drie generaties wordt gerund 
door de Cathcart Kay familie. Ontspannen namiddag en avondmaal. Optionele activiteiten: 
mountainbiken en begeleide wandelingen.
Overnachting Huntingdon House (vol pension)
Dag 5: Satemwa Tea Estate
Begeleide wandeling rond het landgoed en ontmoeting met theeplukkers. Na een picknick 
op de berg, korte verkenning van het inheemse bos, gevolgd door een actieve deelname bij 
een van de projecten van Satemwa, om te eindigen met theeproeven in de fabriek.
Overnachting Huntingdon House (vol pension)
Dag 6: Satemwa Tea Estate - Liwonde Nationaal Park
Rit naar Zomba, de voormalige koloniale hoofdstad van Malawi. Neem de tijd om te 
genieten van de levendige markt en het spectaculaire uitzicht. Vervolgens schilderachtige 
tocht langs de vallei en de door krokodillen en nijlpaarden gevulde wateren. 
Overnachting Mvuu Lodge (vol pension)
Dag 7: Liwonde Nationaal Park
Ondanks zijn grootte van 580 km² is het Liwonde Nationaal Park één van de populairste 
wildparken. Naast de jeepsafari’s, laat de Shire rivier in het westen van het park ook 
bootsafari’s toe. Optionele activiteit: neushoorn spoorzoeken.
Overnachting Mvuu Lodge (vol pension)
Dag 8: Liwonde Nationaal Park - Lake Malawi
Na de ochtendactiviteit en vroege lunch steekt u de Shire rivier over waarna u naar Lake 
Malawi wordt gebracht. 3 nachten in een lodge naar keuze.
Overnachting Makokola Retreat of  Mumbo Island (vol pension)
Dag 9-10: Lake Malawi
Dagen ter vrije besteding aan de zuidelijke oever van dit enorme zoetwatermeer met 
goudkleurige stranden. Veel watersportmogelijkheden en andere activiteiten.
Overnachting Makokola Retreat of  Mumbo Island (vol pension)
Dag 11: Lake Malawi - Lilongwe
Na het ontbijt vertrek naar de luchthaven van Lilongwe waar u op tijd aankomt voor de 
terugvlucht.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single Kind < 12j
Mkulumadzi, Huntingdon House, Mvuu Lodge & Makokola Retreat
01/11/20-09/12/20 4.525 4.985 1.945
10/12/20-10/01/21 4.885 5.340 2.145
11/01/21-21/05/21 4.525 4.985 1.945
22/05/21-30/06/21 4.635 5.090 2.000
01/07/21-31/10/21 5.120 5.580 2.310
Mkulumadzi, Huntingdon House, Mvuu Lodge & Mumbo Island
01/11/20-09/12/20 4.765 5.045 1.885
10/12/20-10/01/21 5.265 5.545 2.155
11/01/21-22/02/21 Mumbo Island gesloten
23/02/21-21/05/21 4.765 5.045 1.885
22/05/21-30/06/21 4.920 5.200 1.950
01/07/21-31/10/21 5.560 5.840 2.295
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Meren & Plantages
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Inbegrepen in de prijs: Ontvangst en assistentie door een Live To Travel 
vertegenwoordiger bij aankomst. Accommodatie en maaltijden zoals vermeld in 
het programma. Selectie dranken in Mkulumadzi, Huntingdon House en Pumulani. 
Huurwagen (type KIA Sportage of  gelijkwaardig) met onbeperkt aantal kilometers 
en verzekering, kaarten en routebeschrijvingen. Transfers met Engelstalige chauffeur. 
Binnenlandse vlucht Monkey Bay-Lilongwe.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, 10% franchise bij ongeval of  
diefstal voertuig, brandstof, overige maaltijden, dranken, optionele activiteiten, fooien, 
persoonlijke uitgaven, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Min. 2 deelnemers. De vlucht met Ulendo Airlink op dag 11 moet op 
woensdag, vrijdag of  zondag vallen.

•
  vanaf 4.895€

excl. int. vlucht

Dag 1: Lilongwe
Bij aankomst op de luchthaven, ontmoet u een Live To Travel vertegenwoordiger. Transfer 
naar de lodge, waar uw huurwagen wordt afgeleverd.
Overnachting Kumbali Country Lodge (diner)
Dag 2: Lilongwe - Satemwa Tea Estate
In de vroege ochtend start u uw tocht van Lilongwe naar Zuid-Malawi. Deze trip 
brengt u langs indrukwekkende landschappen, door de historische stad Blantyre en het 
handelscentrum van Limbe. Van daaruit baant u zich een weg door de Thyolo regio, de 
glooiende heuvels en theeplantages, tot uw overnachtingsplaats voor de volgende 2 
nachten.
Overnachting Huntingdon House (half  pension)
Dag 3-4: Satemwa Tea Estate
Tijdens deze dagen kan u genieten van de charme en rust van dit prachtige landgoed 
in het Satemwa Tea Estate. U vult ze in naar uw eigen voorkeur. Mogelijke activiteiten: 
mountainbiken, quad biken, vogels observeren, natuurwandelingen, theeproeven, croquet 
spelen of bezoek aan de adembenemende Mount Mulanje.
Overnachting Huntingdon House (vol pension)
Dag 5: Satemwa Tea Estate - Majete Wildreservaat
Na een rit van een anderhalf  uurtje waarbij u de Shire Valley afdaalt, bereikt u het Majete 
Wildreservaat. Dit is echt één van Malawi’s verborgen schatten, waar u vele wilde dieren 
zoals olifanten, luipaarden, neushoorns, kudu’s, buffels, zebra’s en andere zal waarnemen.
Overnachting Mkulumadzi (vol pension)
Dag 6: Majete Wildreservaat
Majete is een gebied van 70.000 hectare en een succesverhaal binnen de Afrikaanse 
conservatieprojecten, want na decennia van stropen herontwikkelt het reservaat zich nu 
op een duurzame manier. Het is ook het enige park in Malawi waar de ‘Big Five’ terug te 
vinden is.
Overnachting Mkulumadzi (vol pension)
Dag 7: Majete Wildreservaat - Lake Malawi
U rijdt van Majete naar het Malawimeer, waar uw huurwagen wordt opgehaald. De volgende 
4 nachten slaapt u in één van de beste luxe resorts van Malawi.
Overnachting Pumulani (vol pension)
Dag 8-10: Lake Malawi
Dagen ter vrije besteding aan de zuidelijke oever van dit groot zoetwatermeer. Vele 
watersportmogelijkheden en andere activiteiten. De zonsondergang is hier bijzonder 
spectaculair.
Overnachting Pumulani (vol pension)
Dag 11: Lake Malawi - Lilongwe
Na het ontbijt transfer naar de airstrip van Monkey Bay. Panoramische vlucht naar Lilongwe, 
waar u op tijd aankomt voor de terugvlucht.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single Kind < 12j
01/11/20-09/12/20 4.895 5.020 1.990
10/12/20-10/01/21 5.180 5.305 2.025
11/01/21-31/03/21 Pumulani gesloten
01/04/21-21/05/21 4.895 5.020 1.990
22/05/21-30/06/21 5.180 5.305 2.025
01/07/21-31/10/21 5.730 5.855 2.490

Individueel Huurwagen Chauffeur Fly-in
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Vliegsafari Malawi
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Inbegrepen in de prijs: Ontvangst door een Live To Travel vertegenwoordiger bij 
aankomst. Accommodatie en maaltijden zoals vermeld in het programma. Selectie 
dranken in Mkulumadzi en Huntingdon House. Alle excursies en entreegelden volgens 
programma. Alle transfers per wagen met Engelstalige chauffeur. Alle binnenlandse 
vluchten: Lilongwe/Blantyre-Majete, Satemwa-Likoma en Likoma-Lilongwe.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, overige maaltijden, dranken, 
optionele activiteiten (Kaya Mawa: kitesurfen, scubaduiken en gemotoriseerde 
watersporten) fooien, persoonlijke uitgaven, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Min. 2 deelnemers. De vlucht met Ulendo Airlink op dag 10 moet op 
woensdag, vrijdag of  zondag vallen.

•
  vanaf 5.835€

excl. int. vlucht

Dag 1: Lilongwe/Blantyre - Majete Wildreservaat
Bij aankomst op de luchthaven van Lilongwe of Blantyre wordt u verwelkomd door een Live 
To Travel vertegenwoordiger en geassisteerd voor uw vlucht naar Majete. Transfer naar de 
lodge.
Overnachting Mkulumadzi (diner)
Dag 2-3: Majete Wildreservaat
Majete is een gebied van 70.000 hectare en één van de grote succesverhalen in de 
Afrikaanse conservatieprojecten. Na decennia van stropen herontwikkelt het reservaat zich 
op een duurzame manier. Het is ook het enige wildpark in Malawi waar de ‘Big Five’ terug 
te vinden is. Twee dagen activiteiten (safari’s, wandelingen, etc.) bij de lodge.
Overnachting Mkulumadzi (vol pension)
Dag 4: Majete Wildreservaat - Satemwa Tea Estate
Na het ontbijt transfer per wagen naar het Satemwa Tea Estate, dat al drie generaties wordt 
gerund door de Cathcart Kay familie. Optionele activiteiten: mountainbiken en begeleide 
wandelingen.
Overnachting Huntingdon House (vol pension)
Dag 5: Satemwa Tea Estate
Begeleide wandeling rond het landgoed en ontmoeting met theeplukkers. Na een picknick 
op de berg, korte verkenning van het inheemse bos, gevolgd door een actieve deelname bij 
een van de projecten van Satemwa, om te eindigen met theeproeven in de fabriek.
Overnachting Huntingdon House (vol pension)
Dag 6: Satemwa Tea Estate - Likoma
Na een ontspannen ontbijt een spectaculaire vlucht over Satemwa en de plantages naar het 
Likoma eiland. Transfer naar de lodge.
Overnachting Kaya Mawa (Standaard kamer in vol pension)
Dag 7-9: Likoma
Likoma eiland, op slechts 7 km van Mozambique, heeft prachtige zandstranden en 
afgelegen baaien. Ideaal om te snorkelen, te duiken en andere watersporten te beoefenen. 
In het Likoma dorp staat de St. Peter’s Cathedral, de derde grootste kathedraal van Centraal 
Afrika en van grote architecturale waarde.
Overnachting Kaya Mawa (Standaard kamer in vol pension)
Dag 10: Likoma - Lilongwe
Na het ontbijt vlucht naar de luchthaven van Lilongwe waar u op tijd aankomt voor de 
terugvlucht.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single Kind < 12j
01/11/20-09/12/20 5.835 6.290 2.975
10/12/20-10/01/21 6.195 6.685 3.085
11/01/21-27/03/21 Kaya Mawa gesloten
28/03/21-21/05/21 7.025 7.480 3.575
22/05/21-30/06/21 7.145 7.595 3.575
01/07/21-31/10/21 7.740 8.235 3.790

Individueel Fly-inChauffeur
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Zambia Wildlife
Individueel Chauffeur Fly-in
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Inbegrepen in de prijs: Ontvangst door een Live To Travel vertegenwoordiger bij 
aankomst. Accommodatie en maaltijden zoals vermeld in het programma. Selectie 
dranken in Mukambi en Chundukwa. Alle safariactiviteiten in Kafue, Lower Zambezi 
en South Luangwa Nationaal Park. Alle transfers met Engelstalige chauffeur. Vluchten 
Lusaka-Mfuwe-Lusaka en Lusaka-Livingtone-Lusaka. 

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, luchthaventaksen Zambia 
en Malawi (USD 70 pp, onder voorbehoud van wijziging), overige maaltijden, 
overige dranken, optionele activiteiten, fooien, persoonlijke uitgaven, visumkosten, 
reisverzekering.

Praktisch: Min. 2 deelnemers.

•
   vanaf 7.145€
excl. int. vlucht

Dag 1: Lusaka - South Luangwa Nationaal Park
Bij aankomst op de luchthaven van Lusaka wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger. Vlucht naar Mfuwe Airport en transfer naar de lodge (lunch afhankelijk 
van aankomstuur).
Overnachting Flatdogs Camp (lunch & diner)
Dag 2-3: South Luangwa Nationaal Park
U brengt twee dagen door in het wereldberoemde South Luangwa Nationaal Park. 
Deskundigen hebben die nationaal park als één van de belangrijkste wildreservaten ter 
wereld bestempeld. Op het programma staan safari’s te voet of met open 4x4 voertuig, 
overdag of ’s nachts.
Overnachting Flatdogs Camp (vol pension)
Dag 4-5: South Luangwa - Lusaka - Lower Zambezi NP
Na het ontbijt neemt u een vlucht naar Lusaka en vervolgens transfer naar de lodge in het 
Lower Zambezi Nationaal Park. Dit park werd opgericht in 1983 en beslaat een gebied van 
4.092 vierkante kilometer langs de noordwestelijke oever van de Zambezi rivier. U heeft 
twee dagen om de schoonheid van de omgeving en het wildleven te ervaren.
Overnachting Kanyemba Island Camp (vol pension)
Dag 6-7: Lower Zambezi - Lusaka - Kafue Nationaal Park
Transfer naar Lusaka voor de lunch, gevolgd door een transfer naar de lodge in het Kafue 
Nationaal Park. Kafue werd voor het eerst opgericht als een nationaal park in de jaren 
1950 door de legendarische Norman Carr. Ondanks zijn enorme omvang en prominente 
ligging op slechts twee uur rijden van Livingstone, is het nog steeds onbekend bij het grote 
publiek. Geniet van twee dagen in dit prachtige gebied.
Overnachting Mukambi Safari Lodge (vol pension)
Dag 8-10: Kafue Nationaal Park - Livingstone
Transfer naar Lusaka en vlucht naar Livingstone. Daarna volgt een transfer naar de lodge. 
U heeft drie dagen om te ontdekken wat Livingstone te bieden heeft. Aanraders: zich 
vergapen aan de prachtige Victoria Watervallen, ontspannen tijdens een riviercruise, een 
uitstap naar het bekende Livingstone Island, diner op een trein naar het Mosi-oa-Tunya 
Nationaal Park,…
Overnachting Chundukwa River Lodge (vol pension)
Dag 11: Livingstone - Lusaka
Na het ontbijt, wordt u naar de luchthaven van Livingstone gebracht voor een vlucht naar 
Lusaka, waar u op tijd aankomt voor uw internationale terugvlucht.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single Kind < 12j
01/06/21-30/06/21 7.145 8.475 4.170
01/07/21-31/10/21 7.740 9.225 4.285
Overige prijsperiodes op aanvraag
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Malawi & Zambia Combo
Individueel Chauffeur Fly-in

Inbegrepen in de prijs: Ontvangst door een Live To Travel vertegenwoordiger bij 
aankomst. Accommodatie en maaltijden zoals vermeld in het programma met keuze uit 
twee opties. Selectie dranken in Chinzombo. Alle safariactiviteiten zoals beschreven in 
het programma. Entreegelden voor de nationale parken. Alle transfers met Engelstalige 
chauffeur. Vluchten Mfuwe-Lilongwe en Lilongwe-Kaya Mawa (indien u deze optie 
kiest).

Niet inbegrepen in de prijs: intercontinentaal vluchten, luchthaventaksen Zambia en 
Malawi (USD 70 pp, onder voorbehoud van wijziging), overige maaltijden, dranken, 
optionele activiteiten, fooien, persoonlijke uitgaven, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Min. 2 deelnemers.

•
   vanaf 3.920€
excl. int. vlucht

Dag 1: Lilongwe (Malawi) - South Luangwa Nationaal Park (Zambia)
Bij aankomst op de luchthaven van Lilongwe wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger. Aansluitend heeft u een vlucht naar Mfuwe. Bij aankomst volgt een 
transfer naar de gekozen lodge in het South Luangwa Nationaal Park.
Overnachting Flatdogs Camp of  Chinzombo (half  pension)
Dag 2-4: South Luangwa Nationaal Park
Hier geniet u van 3 dagen safari. Een standaard dag in South Luangwa kan er als volgt 
uitzien: Vroeg opstaan en licht ontbijt, gevolgd door een ochtendsafari. Op tijd terug voor 
brunch of lunch. Snacks en thee rond 16u om vervolgens op avondsafari te vertrekken. 
Pauze voor aperitief bij zonsondergang en nachtsafari op terugweg naar het kamp.
Overnachting Flatdogs Camp of  Chinzombo (vol pension)
Dag 5: South Luangwa Nationaal Park - Lilongwe - Lake Malawi
Transfer naar de luchthaven van Mfuwe voor uw vlucht naar Lilongwe en aansluitend 
transfer per wagen (Norman Carr Cottage) of binnenlandse vlucht (Kaya Mawa) naar  
Lake Malawi.
Overnachting Norman Carr Cottage of  Kaya Mawa (vol pension)
Dag 6-7: Lake Malawi
Lake Malawi is UNESCO Werelderfgoed en ongelofelijk bijzonder vanwege de grote 
verscheidenheid aan vissen in het kristalheldere water. Sommige van deze vissoorten 
komen enkel hier voor. Het meer is het diepste en één van de grootste meren van 
Afrika. Breng hier uw dagen door met snorkelen, duiken, zwemmen, kajakken en andere 
watersporten of maak gebruik van de faciliteiten van de lodge.
Overnachting Norman Carr Cottage of  Kaya Mawa (vol pension)
Dag 9: Lake Malawi - Lilongwe
Na het ontbijt, transfer per vliegtuig of wagen naar de luchthaven van Lilongwe waar u op 
tijd aankomt voor de terugvlucht.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
Flatdogs + Norman Carr Cottage
01/11/20-31/12/20 3.920 4.365
01/01/21-14/03/21 Flatdogs gesloten
15/03/21-30/06/21 4.040 4.485
01/07/21-31/10/21 4.455 5.025
Chinzombo + Kaya Mawa
01/11/20-31/12/12 8.300 8.745
01/01/21-15/01/21 8.585 9.030
16/01/21-24/03/21 Kaya Mawa gesloten
25/03/21-31/05/21 8.585 9.030
01/06/21-30/06/21 10.365 12.000
01/07/21-31/10/21 10.655 12.375
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KENIA
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Nakuru
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Mombasa

Malindi

NAIROBI

Kenia is vooral gekend voor zijn gevarieerde fauna en flora en zijn parelwitte 
stranden aan de Indische Oceaan. In het land leven meer dan tachtig wilde 
diersoorten en meer dan duizend vogelsoorten. In de wereldberoemde 
nationale parken zoals Amboseli, Tsavo en Masai Maara kan u leeuwen, 
giraffes, zebra’s, nijlpaarden, olifanten en luipaarden in hun natuurlijke habitat 
aanschouwen. De stranden behoren bovendien tot de mooiste van Afrika, 
met excellente hotels die een uitstekende service en een zeer lekkere keuken 
bieden.

Basisgegevens
Hoofdstad: Nairobi

Regeringsvorm: Republiek

Officiële landstaal: Engels, Swahili

Oppervlakte: 582.650 km²

Inwoners: 53,9 miljoen

Munteenheid: Keniaanse shilling (KES)

Telefoon landcode: +254

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort geldig tot 6 maanden na 
terugkeer.
Visum: Verplicht. Vooraf online aanvragen (immigration.ecitizen.go.ke) of 
bij de Keniaanse ambassade. Single entry USD 51 of Oost-Afrikaans visum 
(combi Kenia, Rwanda, Oeganda) USD 100. 
Gezondheid: er is een risico op gele koorts in dit land waardoor vaccinatie 
strikt aanbevolen is. Indien u vanuit een ander land vertrekt (zelfs na korte 
transit in de luchthaven), waar gele koorts kan voorkomen is vaccinatie 
officieel vereist. Er is een belangrijk malariarisico in het hele land. We raden 
insectenwereld middel aan in combinatie met malariapillen.
Stroom: 220V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash en kredietkaarten.
Tijdsverschil: zomer: +1u • winter: +2u.
Klimaat: tropisch klimaat. Lange regens van maart tot mei en korte regens 
van oktober tot december.

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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Prijs per persoon in euro 2021 Dubbel Single 
suppl. Green seat

Kamperen 2.950 45 20
Accommodatie 3.215 225 20

Green seat = de optionele mogelijkheid om uw CO2-emissie tijdens de rondreis te compenseren

Inbegrepen in de prijs: Overnachtingen (zoals beschreven of  gelijkwaardig) in 
accommodatie of  op campsites in grote canvastent. Maaltijden zoals beschreven. 
Transport in avontuurlijke truck. Alle parkgelden volgens programma. Activiteiten: safari 
in Masai Mara, chimpansee trektocht en gorilla trektocht (incl. permits). Diensten van 
professionele crew. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Kenia.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, pre- of  post-nacht Sentrim Boulevard Hotel (€ 
80 pp in dubbel, € 120 in single), luchthaventransfers (€ 35 pp per traject), overige 
maaltijden, dranken, optionele activiteiten, persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, 
reisverzekering.

Reisdata 2021: Jan: 11*, 25 - Feb: 08, 22* - Mar: 08, 22(D) - Apr: 05, 19* 
Mei: 03, 17, 31(D) - Jun: 14*, 28 - Jul: 12, 26 - Aug: 09*(D), 16, 23, 30 
Sep: 06*, 20 - Okt: 04(D), 18 - Nov: 01*, 15, 29 - Dec: 13(D), 27* 
*Gegarandeerd vertrek, (D) Engelstalige begeleiding met Duitse tolk

Minimumleeftijd gorilla trektocht: 16 jaar.

Opgelet: de prijs van de gorilla permit is onder voorbehoud van wijziging.

Praktisch: Min. 4 deelnemers (tenzij gegarandeerd vertrek). Max. 20 deelnemers. 
Bagage beperkt tot 1 stuk van max. 15-20kg per persoon. Voorzie een zachte 
reistas. Er wordt een actieve participatie verwacht bij het bereiden van de maaltijden 
en het opzetten van het kamp. Omdat de rondreis op dag 1 om 07u00 begint, is het 
noodzakelijk de nacht ervoor in Nairobi te verblijven.

•
  vanaf 2.950€

excl. vlucht

Masai Mara & Gorilla’s 
Groep Max. 20 pers.Internationaal Avontuurlijk

Dag 1: Masai Mara
Om 07u00 vertrek vanuit het Sentrim Boulevard Hotel. We verlaten de hoofdstad Nairobi en 
reizen verder naar Masai Mara, bekend voor zijn eindeloze vlaktes en wilde dieren. B L D
Overnachting Masai Mara Camp (vaste tent) 
Dag 2: Masai Mara
Volledige dag safari in het park waar u de ‘Big Five’ (leeuw, luipaard, buffel, neushoorn en 
olifant) kan waarnemen. B L D
Overnachting Masai Mara Camp (vaste tent)
Dag 3: Masai Mara - Lake Nakuru
We genieten van een laatste safari alvorens we doorreizen naar Lake Nakuru, een paradijs 
voor de vogelliefhebber. Namiddagsafari in het park. B L D
Overnachting Waterbuck Hotel 
Dag 4: Jinja
Vandaag steken we de evenaar over op weg naar Jinja, de tweede grootste stad van 
Oeganda. Hier begint de Nijl een reis van 6.695 kilometer naar de Middellandse Zee. B L D
Overnachting Kalagala Falls Tented & Overland Camp of  campsite 
Dag 5: Jinja - Murchison Falls Nationaal Park
Na een stop in Kampala rit naar het Murchison Falls Nationaal Park, het grootste park van 
Oeganda. B L D
Overnachting Kabalega Resort of  campsite 
Dag 6: Budongo Central Forest Reserve
Budongo Forest is het grootste mahoniewoud in Oost-Afrika en de thuisbasis van het 
grootste aantal chimpansees in Oeganda. Deze ochtend gaan we op chimpansee trektocht 
in Budongo Forest en op bootcruise in Murchison Falls NP. B L D
Overnachting Kabalega Resort of  campsite 
Dag 7: Lake Kikorongo
Vandaag rijden we naar de rand van het Queen Elizabeth National Park. Onze 
accommodatie is gelegen op een heuvel die zicht biedt op Lake Kikorongo. B L D
Overnachting Simba Safari Camp of  campsite
Dag 8: Lake Bunyonyi
Lake Bunyoni is een klein maar aantrekkelijk meer, bekend om zijn grote vogel- en 
otterpopulatie en verbluffende schoonheid. We bereiden ons voor op de gorilla trektocht  
de volgende dag. B L D
Overnachting Lake Bunyonyi Overland Resort of  campsite
Dag 9-10: Gorilla’s & Lake Bunyonyi
Een bezoek aan de met uitsterven bedreigde berggorilla’s is een uitstekende manier om 
hun toekomst te verzekeren. Het geld voor de vergunningen wordt namelijk gebruikt voor 
hun bescherming. Aangezien het aantal vergunningen erg beperkt is, kan de plaats waar we 
ze bezoeken variëren. Indien we geen vergunningen voor Oeganda bemachtigen, brengen 
we u er steeds tijdig van op de hoogte of het bezoek in Rwanda of Congo doorgaat. Aan 
Lake Bunyonyi kan u deelnemen aan optionele activiteiten zoals mountainbiken. B L D
Overnachting Lake Bunyonyi Overland Resort of  campsite 
Dag 11: Lake Bunyonyi - Kampala
Vandaag nemen we afscheid van Lake Bunyonyi en keren we terug naar Kampala. B L D
Overnachting Hillside Plaza Hotel
Dag 12: Jinja
In Jinja kan u deelnemen aan tal van optionele activiteiten: rafting, kajakken, bootcruises, 
paardrijden, quadbiken,… B L D
Overnachting Kalagala Falls Tented & Overland Camp of  campsite 
Dag 13: Kenia - Eldoret
Op de terugweg naar Kenia bezoeken we Eldoret, de vijfde grootste stad van Kenia. De stad bevindt 
zich op 2.100 meter boven zeeniveau en wordt gedomineerd door de Great Rift Valley. B L D
Overnachting Naiberi River Camp of  campsite 
Dag 14: Nairobi
Rit naar Nairobi, de grootste stad van Oostelijk Afrika. De tour eindigt in het Sentrim 
Boulevard Hotel. B

B= ontbijt, L= lunch, D= diner
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Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Alle overnachtingen op basis van 
vol pension (behalve dag 1). Transport in minibus (7 plaatsen) met schuifdak 
voor optimale fotocondities. Mineraalwater (2x500 ml per persoon per dag). Alle 
safari’s en entreegeld voor de nationale parken. Engelstalige gids/chauffeur. Gratis 
Nederlandstalige Insight Guide Kenia.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.. 

Kenia Highlights

Samburu

Nairobi

Masai
Mara

Ol Pejeta

Lake Nakuru

Shaba

Dag 1: Nairobi
Bij aankomst op de luchthaven in Nairobi wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger die u naar uw hotel brengt. Afhankelijk van uw aankomstuur heeft u de 
tijd om de bruisende hoofdstad te bezoeken.
Overnachting Tamarind Tree Hotel (kamer & ontbijt)
Dag 2: Nairobi - Masai Mara
U rijdt langsheen de slapende vulkaan Mt Longonot en Suswa naar het thuisland van de 
Masai, een adembenemende rit door de prachtige Great Rift Vallei. Masai Mara is bekend 
voor zijn enorme concentraties wilde dieren. Dit park is een unieke wereld die u in de 
namiddag ontdekt.
Overnachting Mara Sopa Lodge (vol pension)
Dag 3: Masai Mara Wildreservaat
Op het programma staat een volledige dag safari in het park waar u de ‘Big Five’ (leeuw, 
luipaard, buffel, neushoorn en olifant) kan waarnemen. Lunch in de lodge. De Mara rivier is 
het toneel van de jaarlijkse migratie van wilde dieren op zoek naar water en gras.
Overnachting Mara Sopa (vol pension)
Dag 4: Masai Mara - Lake Nakuru Nationaal Park
Vandaag vertrekt u naar het Lake Nakuru Nationaal Park, een paradijs voor vogelliefhebbers. 
Het park is tevens een beschermd wildreservaat voor bedreigde diersoorten zoals de 
zwarte en witte neushoorns, maar ook de Rothschild giraf, leeuw en het luipaard zijn talrijk 
aanwezig. Safari na de lunch in de lodge.
Overnachting Lake Nakuru Sopa Lodge (vol pension)
Dag 5: Lake Nakuru NP - Shaba Wildreservaat
U rijdt langsheen Mount Kenya naar het Shaba Wildreservaat. Dit reservaat ligt in een droog 
gebied in het noorden van Kenia waar nomadenstammen als de Samburus, de Rendilles en 
de Boran leven. Na de lunch gaat u op safari door het unieke landschap.
Overnachting Samburu Sopa Lodge (vol pension)
Dag 6: Shaba en Samburu Wildreservaat
U gaat een volledige dag op safari in dit prachtig gebied dat bekend is om zijn Grevy 
zebra’s en Gerenuk gazelle. Aan de oevers van de Ewaso Nyiro rivier, de enige waterbron in 
dit park, zal u vele dieren kunnen waarnemen.
Overnachting Samburu Sopa Lodge (vol pension)
Dag 7: Shaba Wildreservaat - Ol Pejeta Wildlife Conservancy
Na het ontbijt rijdt u langs Mount Kenya richting Nanyuki, gevolgd door een safari in het 
Ol Pejeta Conservancy. Na de lunch zet u uw safari verder en bezoekt u het Chimpansee 
Sanctuary.
Overnachting Serena Sweetwaters Tented Camp (vol pension)
Dag 8: Ol Pejeta Wildlife Conservancy - Nairobi
Na het ontbijt heeft u een transfer naar de luchthaven van Nairobi voor uw terugvlucht of 
strandverlenging aan de prachtige kust rond Mombasa. 

Internationale groep of  individueel Max. 7 pers./voertuigMinibus

•
  vanaf 1.805€

excl. vlucht

Prijs per persoon in euro in groep Dubbel Single
01/11/20-15/12/20 2.480 2.880
16/12/20-02/01/21 2.705 3.140
03/01/21-31/03/21 2.460 2.865
01/04/21-25/06/21 2.325 2.480
26/06/21-30/09/21 2.655 3.115
01/10/21-31/10/21 2.505 2.920
Prijs per persoon in euro individueel 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-15/12/20 2.715 2.140 1.950
16/12/20-02/01/21 2.920 2.345 2.155
03/01/21-31/03/21 2.715 2.140 1.950
01/04/21-25/06/21 2.570 2.000 1.805
26/06/21-31/10/21 2.920 2.345 2.155

Eindejaarssupplement 23/12-03/01: € 60 pppn 
Paassupplement 02/04-05/04: € 55 pppn in Senera Sweetwaters Tented Camp 
Kind (2-12) op de kamer met 2 volw.: 40% korting 
Kind (2-12) op eigen kamer met 2e kind: 25% korting

In groep: Min. aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dinsdag vanuit Nairobi.

Individueel met privégids: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag vanuit 
Nairobi. Supplement transport in 4x4 voertuig (7 plaatsen): € 965 per reisgezelschap. 
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Elephant Trails Safari

Tsavo East NP

Amboseli

Nairobi

Mombasa

Tsavo West
NP

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Alle overnachtingen op basis van vol pension 
(behalve dag 1). Transport in minibus (7 plaatsen) met schuifdak voor optimale fotocondities. 
Mineraalwater (2x500 ml per persoon per dag). Alle safari’s en entreegeld voor de nationale 
parken. Engelstalige gids/chauffeur. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Kenia.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, dranken, alle 
persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

•
  vanaf 1.225€

excl. vlucht

Dag 1: Nairobi
Bij aankomst op de luchthaven in Nairobi wordt u verwelkomd door een lokale 
vertegenwoordiger die u naar uw hotel brengt. Afhankelijk van uw aankomstuur heeft u de 
tijd om de bruisende hoofdstad te bezoeken of rustig te genieten van het hotel.
Overnachting Tamarind Tree Hotel (kamer & ontbijt)
Dag 2: Nairobi - Amboseli Nationaal Park
In de voormiddag heeft u tijd om te ontspannen. Na de lunch in het Carnivore restaurant 
vertrekt u naar het Amboseli Nationaal Park, bekend om zijn grote olifantenpopulatie. Dit 
park ligt aan de Tanzaniaanse grens en biedt spectaculaire beelden op Mt. Kilimanjaro. 
Onderweg kan u al genieten van een eerste safari. U arriveert in de lodge op tijd voor een 
heerlijk avondmaal.
Overnachting Amboseli Sopa Lodge (vol pension)
Dag 3: Amboseli Nationaal Park - Tsavo West Nationaal Park
Na het ontbijt gaat u op safari in het park gevolgd door lunch in de lodge. In de namiddag 
vertrekt u naar Tsavo West met safari onderweg. In dit park leeft een grote verscheidenheid 
wilde dieren in een indrukwekkend landschap ontstaan door vulkanische activiteit. Tijdens 
de rit ziet u de bijzondere lavastromen van de Shetani grotten.
Overnachting Voyager Ziwani Safari Camp (vol pension)
Dag 4: Tsavo West Nationaal Park -Tsavo East Nationaal Park
De dag start met een ochtendsafari. Na de lunch vertrekt u naar Tsavo East, gekend voor 
zijn ‘rode’ olifanten, die met hun slurf  het rode stof over zich heen blazen. Namiddagsafari 
in het park.
Overnachting Satao Camp (vol pension)
Dag 5: Tsavo East Nationaal Park - Mombasa
In de vroege ochtend gaat u op een laatste safari in het park. Na het ontbijt vertrekt u naar 
Mombasa. U wordt naar de luchthaven gebracht voor uw terugvlucht of u opteert om nog 
enkele dagen uit te rusten aan de prachtige witte stranden.

Internationale groep of  individueel Max. 7 pers./voertuigMinibus

In groep: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke vrijdag vanuit Nairobi.

Individueel met privégids: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag vanuit 
Nairobi. Supplement transport in 4x4 voertuig (7 plaatsen): € 600 per reisgezelschap. 

Prijs per persoon in euro in groep Dubbel Single
01/11/20-15/12/20 1.345 1.595
16/12/20-02/01/21 1.370 1.625
03/01/21-31/03/21 1.360 1.625
01/04/21-25/06/21 1.255 1.365
26/06/21-30/09/21 1.380 1.650
01/10/21-31/10/21 1.365 1.630
Prijs per persoon in euro individueel 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-15/12/20 1.710 1.380 1.270
16/12/20-02/01/21 1.785 1.450 1.340
03/01/21-31/03/21 1.710 1.380 1.270
01/04/21-25/06/21 1.555 1.225 1.115
26/06/21-31/10/21 1.785 1.450 1.340

Eindejaarssupplement 22/12-03/01: € 55 pppn 
Kind (2-12) op de kamer met 2 volw.: 50% korting 
Kind (2-12) op eigen kamer met 2e kind: 25% korting



Kenia

Afrika | Rondreis | 73

Dag 1: Nairobi
Bij aankomst op de luchthaven in Nairobi wordt u verwelkomd door een lokale 
vertegenwoordiger die u naar uw hotel brengt. Afhankelijk van uw aankomstuur heeft u de 
tijd om de bruisende hoofdstad te bezoeken.
Overnachting Tamarind Tree Hotel (kamer & ontbijt)
Dag 2: Nairobi - Masai Mara
U rijdt langsheen de slapende vulkaan Mt Longonot en Suswa naar het thuisland van de 
Masai, een adembenemende rit door de prachtige Great Rift Vallei. Masai Mara is bekend 
voor zijn enorme concentraties wilde dieren. In de namiddag ontdekt u de unieke wereld 
van dit nationale park.
Overnachting Mara Sopa Lodge (vol pension)
Dag 3: Masai Mara Wildreservaat
U gaat een volledige dag op safari in het park waar u de ‘Big Five’ (leeuw, luipaard, buffel, 
neushoorn en olifant) kan waarnemen. De Mara rivier is het toneel van de jaarlijkse migratie 
van wilde dieren op zoek naar water en gras.
Overnachting Mara Sopa Lodge (vol pension)
Dag 4: Masai Mara - Lake Nakuru Nationaal Park
Vandaag vertrekt u naar het Lake Nakuru Nationaal Park, een paradijs voor de 
vogelliefhebber. Het park is tevens een beschermd wildreservaat voor bedreigde diersoorten 
zoals de zwarte en witte neushoorns, maar ook de Rothschild giraf, leeuw en het luipaard 
zijn talrijk aanwezig. Safari na de lunch in de lodge.
Overnachting Lake Nakuru Sopa Lodge (vol pension)
Dag 5: Lake Nakuru Nationaal Park - Nairobi
In de vroege ochtend gaat u op een laatste safari in het park. Na het ontbijt vertrekt u naar 
Nairobi. U wordt naar de luchthaven gebracht voor uw terugvlucht of u opteert om nog 
enkele dagen uit te rusten aan de prachtige witte stranden van Mombasa.

Masai Mara Explorer

Masai Mara

Nakuru

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Alle overnachtingen op basis van vol pension 
(behalve dag 1). Transport in minibus (7 plaatsen) met schuifdak voor optimale fotocondities. 
Mineraalwater (2x500 ml per persoon per dag). Alle safari’s en entreegeld voor de nationale 
parken. Engelstalige gids/chauffeur. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Kenia.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, dranken, alle 
persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

•
  vanaf 1.100€

excl. vlucht

Internationale groep of  individueel Max. 7 pers./voertuigMinibus

In groep: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dinsdag vanuit Nairobi.

Individueel met privégids: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag vanuit 
Nairobi. Supplement transport in 4x4 voertuig (7 plaatsen): € 640 per reisgezelschap.

Prijs per persoon in euro in groep Dubbel Single
01/11/20-15/12/20 1.425 1.650
16/12/20-02/01/21 1.575 1.825
03/01/21-31/03/21 1.405 1.625
01/04/21-25/06/21 1.295 1.365
26/06/21-30/09/21 1.535 1.785
01/10/21-31/10/21 1.405 1.625
Prijs per persoon in euro individueel 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-15/12/20 1.720 1.360 1.240
16/12/20-02/01/21 1.775 1.415 1.295
03/01/21-31/03/21 1.720 1.360 1.240
01/04/21-25/06/21 1.585 1.225 1.100
26/06/21-30/09/21 1.775 1.415 1.295
01/10/21-31/10/21 1.720 1.360 1.240

Eindejaarssupplement 23/12-03/01: € 50 pppn 
Kind (2-12) op de kamer met 2 volw.: 50% korting 
Kind (2-12) op eigen kamer met 2e kind: 25% korting
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Great Kenya Safari

Amboseli

Tsavo West

Tsavo East

Masai Mara

Nakuru

Mombasa

•
  vanaf 1.870€

excl. vlucht

Dag 1: Nairobi
Bij aankomst op de luchthaven in Nairobi wordt u verwelkomd door een lokale 
vertegenwoordiger die u naar uw hotel brengt. Afhankelijk van uw aankomstuur heeft u de 
tijd om de bruisende hoofdstad te bezoeken.
Overnachting Tamarind Tree Hotel (kamer & ontbijt)
Dag 2: Nairobi - Masai Mara
U rijdt langsheen de slapende vulkaan Mt Longonot en Suswa naar het thuisland van de 
Masai, een adembenemende rit door de prachtige Great Rift Vallei. Masai Mara is bekend 
voor zijn enorme concentraties wilde dieren. In de namiddag ontdekt u die unieke wereld.
Overnachting Mara Sopa Lodge (vol pension)
Dag 3: Masai Mara Wildreservaat
U vertrekt op een volledige dag safari in het park waar u de ‘Big Five’ (leeuw, luipaard, 
buffel, neushoorn en olifant) kan waarnemen. Lunch in de lodge. De Mara rivier is het 
toneel van de jaarlijkse migratie van wilde dieren op zoek naar water en gras.
Overnachting Mara Sopa Lodge (vol pension)
Dag 4: Masai Mara - Lake Nakuru Nationaal Park
Vandaag vertrekt u naar het Lake Nakuru Nationaal Park, een paradijs voor de 
vogelliefhebber. Het park is tevens een beschermd wildreservaat voor bedreigde diersoorten 
zoals de zwarte en witte neushoorns, maar ook de Rothschild giraf, leeuw en het luipaard 
zijn talrijk aanwezig. Safari na de lunch in de lodge.
Overnachting Lake Nakuru Sopa Lodge (vol pension)
Dag 5: Lake Nakuru NP - Amboseli NP
De dag start met een ochtendsafari, waarna u naar Nairobi rijdt. Na de lunch in het 
Carnivore restaurant vertrekt u naar het Amboseli Nationaal Park, bekend om zijn grote 
olifantenpopulatie. Dit park ligt aan de Tanzaniaanse grens en biedt spectaculaire beelden 
op Mt. Kilimanjaro.
Overnachting Amboseli Sopa Lodge (vol pension)
Dag 6: Amboseli NP - Tsavo West NP
Na het ontbijt maakt u een safari in het park gevolgd door lunch in de lodge. In de 
namiddag vertrekt u naar Tsavo West met safari onderweg. Dit is het grootste park van 
Kenia met een grote verscheidenheid wilde dieren in een indrukwekkend landschap 
ontstaan door vulkanische activiteit. Tijdens de rit ziet u de bijzondere lavastromen van de 
Shetani grotten.
Overnachting Voyager Ziwani Camp (vol pension)
Dag 7: Tsavo West NP - Tsavo East NP
De dag start met een ochtendsafari voor het ontbijt. Nadien rijden we via de Makitau Gate 
naar Tsavo East Nationaal Park, gekend voor zijn ‘rode’ olifanten, die met hun slurf  het rode 
stof over zich heen blazen. Lunch in het kamp gevolgd door een safari in het park.
Overnachting Satao Camp (vol pension)
Dag 8: Tsavo East NP - Mombasa
In de vroege ochtend gaat u op een laatste safari in het park. Na het ontbijt vertrekt u naar 
Mombasa. U wordt naar de luchthaven gebracht voor uw terugvlucht of u opteert om nog 
enkele dagen uit te rusten aan de prachtige witte stranden van Mombasa.

Internationale groep of  individueel Max. 7 pers./voertuigMinibus

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Alle overnachtingen op basis van vol pension 
(behalve dag 1). Transport in minibus (7 plaatsen) met schuifdak voor optimale fotocondities. 
Mineraalwater (2x500 ml per persoon per dag). Alle safari’s en entreegeld voor de nationale 
parken. Engelstalige gids/chauffeur. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Kenia.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, dranken, alle 
persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

In groep: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dinsdag vanuit Nairobi.

Individueel met privégids: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag vanuit 
Nairobi. Supplement transport in 4x4 voertuig (7 plaatsen): € 900 per reisgezelschap. 

Prijs per persoon in euro in groep Dubbel Single
01/11/20-15/12/20 2.480 2.885
16/12/20-02/01/21 2.645 3.080
03/01/21-31/03/21 2.500 2.925
01/04/21-25/06/21 2.290 2.405
26/06/21-30/09/21 2.650 3.110
01/10/21-31/10/21 2.500 2.925
Prijs per persoon in euro individueel 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-15/12/20 2.890 2.270 2.060
16/12/20-02/01/21 3.030 2.410 2.205
03/01/21-31/03/21 2.890 2.270 2.060
01/04/21-25/06/21 2.700 2.075 1.870
26/06/21-31/10/21 3.030 2.410 2.205

Eindejaarssupplement 23/12-03/01: € 55 pppn 
Kind (2-12) op de kamer met 2 volw.: 50% korting
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Kenia Klassiek

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Alle overnachtingen op basis van vol 
pension (behalve dag 1). Transport in een 6-seater 4x4 minivan met schuifdak voor 
optimale fotocondities. Alle safari’s en entreegeld voor de nationale parken. Engelstalige 
gids/chauffeur. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Kenia.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

•
  vanaf 1.835€

excl. vlucht

Dag 1: Nairobi
Bij aankomst op de luchthaven van Nairobi wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger die u naar het hotel brengt. Afhankelijk van uw aankomstuur heeft u de 
tijd om de bruisende hoofdstad te bezoeken.
Overnachting Eka Hotel (kamer & ontbijt)
Dag 2: Nairobi - Amboseli 
Na het ontbijt vertrekt u naar het Amboseli Nationaal Park. Dit park ligt aan de 
Tanzaniaanse grens en biedt een spectaculair uitzicht op de Kilimanjaro. Na de lunch 
vertrekt u op een eerste safari. Bij terugkeer wacht u een heerlijk diner.
Overnachting Amboseli Sopa Lodge (vol pension)
Dag 3: Amboseli Nationaal Park
Vandaag staan er ochtend- en namiddagsafari’s in Amboseli op het programma.
Overnachting Amboseli Sopa Lodge (vol pension)
Dag 4: Amboseli - Mt. Kenya 
Na het ontbijt en de check-out rijdt u via Nairobi naar de regio van Mount Kenya. De 
picknicklunch wordt gevolgd door een namiddagsafari in Solio Ranch, die een essentiële rol 
speelt in de bescherming van zwarte neushoorns. 
Overnachting Rhino Watch Lodge (vol pension)
Dag 5: Mt. Kenya - Lake Nakuru 
U vervolgt de reis via Thompson’s Falls naar Lake Nakuru Nationaal Park. Na de lunch in de 
lodge gaat u op safari tot zonsondergang.
Overnachting Lake Nakuru Sopa Lodge (vol pension)
Dag 6: Lake Nakuru - Masai Mara 
Rit door de Great Rift Vallei naar het prachtige Masai Mara Wildreservaat. Dit park wordt 
door velen beschouwd als de beste safaribestemming van Afrika. Na de lunch safari in 
Masai Mara.
Overnachting Mara Sopa Lodge (vol pension)
Dag 7: Masai Mara
U gaat een volledige dag op safari in dit prachtige park. Optionele activiteiten: ballonsafari 
of bezoek aan een Masai dorp.
Overnachting Mara Sopa Lodge (vol pension)
Dag 8: Masai Mara - Nairobi 6 uur
Na het ontbijt vertrekt u naar Nairobi met een laatste safari onderweg. U wordt naar de 
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht of u opteert om nog enkele dagen uit te rusten 
aan de prachtige witte stranden van Mombasa.

Individueel Gids/chauffeur 4x4 Minibus

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-21/12/20 2.510 2.130 1.995
22/12/20-31/12/20 2.740 2.360 2.230
01/01/21-31/03/21 2.510 2.130 1.995
01/04/21-30/06/21 2.345 1.960 1.835
01/07/21-31/10/21 2.740 2.360 2.230

Indien Kerst, Nieuwjaar of  Pasen tijdens het verblijf  vallen: prijs op aanvraag

Amboseli

Nairobi

Masai
Mara Mount Kenya

Lake Nakuru
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Dag 1: Nairobi - Amboseli
Bij aankomst op Jomo Kenyatta International Airport wordt u verwelkomd door de lokale 
agent die met u in zuidoostelijke richting rijdt naar Amboseli Nationaal Park, één van de 
populairste parken aan de grens met Tanzania. Op de achtergrond ziet u de met sneeuw 
bedekte top van Mt. Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika die 5.896m bereikt. In de 
namiddag gaat u op safari tot zonsondergang.
Overnachting Amboseli Sopa Lodge (vol pension)
Dag 2: Amboseli
U brengt de dag door in Amboseli Nationaal Park met safari’s in de voor- en namiddag. 
U krijgt de kans een groot aantal giraffes en olifanten te spotten, maar ook bavianen, 
leeuwen, cheeta’s, zebra’s, gnoes en gazelles. Alle maaltijden worden in de lodge genuttigd.
Overnachting Amboseli Sopa Lodge (vol pension)
Dag 3: Amboseli - Mount Kenya
Check-out na het ontbijt. U rijdt via Nairobi naar de regio van Mount Kenya. Late lunch in 
de lodge gevolgd goor een namiddagsafari in Solio Ranch, die een essentiële rol speelt in 
de bescherming van zwarte neushoorns.
Overnachting Rhino Watch Lodge (vol pension)
Dag 4: Mount Kenya - Samburu
Na het ontbijt vertrekt u naar Samburu Game Reserve. U arriveert op tijd voor de lunch. In 
de late namiddag gaat u op safari tot zonsondergang.
Overnachting : Samburu Sopa Lodge (vol pension)
Dag 5: Samburu
U gaat een volledige dag op zoek naar wilde dieren. U maakt kennis met de giraf, de 
Grévyzebra, het wrattenzwijn, de oryx en als u geluk heeft, het luipaard.
Overnachting : Samburu Sopa Lodge (vol pension)
Dag 6: Samburu - Lake Nakuru
Na het ontbijt rijdt u via de Thompson’s Falls en de Great Rift Valley naar Lake Nakuru, een 
beschermd wildreservaat voor bedreigde diersoorten zoals de zwarte/witte neushoorn, de 
Rothschild giraf, leeuw en luipaard. Lunch wordt geserveerd in de lodge gevolgd door een 
safari in de namiddag tot zonsondergang.
Overnachting : Lake Nakuru Lodge (vol pension)
Dag 7: Lake Nakuru - Maasai Mara 
Na een vroeg ontbijt gaat de rit naar Maasai Mara Game Reserve. Lunch wordt geserveerd 
in Nyumbu Camp. In de namiddag gaat u op safari tot zonsondergang.
Overnachting Nyumbu Camp (vol pension)
Dag 8: Maasai Mara
U verkent het Maasai Mara reservaat zeer grondig. U krijgt olifanten, giraffes, kuddes 
leeuwen, tientallen impala’s en gazelles te zien. De Mara is het toneel van de jaarlijkse 
migratie van duizenden gnoes op zoek naar water en fris gras.
Overnachting Nyumbu Camp (vol pension)
Dag 9: Maasai Mara - Nairobi
Na het ontbijt wordt u naar Nairobi gebracht voor de vlucht huiswaarts.

Samburu

Amboseli

Nairobi

Masai
Mara Mount Kenya

Lake Nakuru

•
  vanaf 2.480€

excl. vlucht

Ontdek Kenia
Individueel Gids/Chauffeur 4x4 Minibus

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Alle overnachtingen op basis van 
vol pension. Transport in een 6-seater 4x4 minivan met schuifdak voor optimale 
fotocondities. Alle safari’s en entreegeld voor de nationale parken. Engelstalige gids/
chauffeur. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Kenia.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/11/20-21/12/20 2.700 3.280
22/12/20-31/12/20 2.905 3.535
01/01/21-31/03/21 2.610 3.150
01/04/21-30/06/21 2.480 2.745
01/07/21-31/10/21 2.695 3.255

Indien Kerst, Nieuwjaar of  Pasen tijdens het verblijf  vallen: prijs op aanvraag.
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Out of Africa Vliegsafari

Amboseli

Tsavo West

Tsavo East

Masai
Mara

Mombasa

•
  vanaf 5.445€

excl. int. vlucht

Dag 1: Mombasa - Tsavo East
Transfer van uw hotel naar de luchthaven. Vlucht met Cessna naar Tsavo East, waarna een 
transfer u naar Satao Camp brengt. Na de lunch vertrekt u op safari.
Overnachting Satao Camp (vol pension)
Dag 2: Tsavo East - Tsavo West
Na het ontbijt vliegt u naar Tsavo West Nationaal Park. Lunch wordt genuttigd in het kamp. 
Nadien heeft u tijd om te ontspannen in de Kenbali Spa (optioneel) of aan het zwembad 
met prachtig uitzicht op de omgeving. In de namiddag bezoekt u de Mzima Springs, een 
kleine oase van palmbomen en acacia’s.
Overnachting Severin Safari Camp (vol pension)
Dag 3: Tsavo West
Vroege ochtendsafari langs de Tsavo rivier. Bij terugkomst wacht een heerlijk ontbijt. In de 
namiddag naar Poacher’s Lookout waar u geniet van een fantastische zonsondergang over 
de El Turesh vallei met een glaasje schuimwijn.
Overnachting Severin Safari Camp (vol pension)
Dag 4: Tsavo West - Amboseli
Korte vlucht naar het Amboseli Nationaal Park, bekend om zijn grote olifantenpopulatie. Het 
kamp ligt op een heuvel en biedt een spectaculair uitzicht op de Kilimanjaro. Na de lunch 
bezoekt u een Masai dorp en maakt u kennis met de leefwijze en tradities van deze stam.
Overnachting Satao Elerai (vol pension)
Dag 5: Amboseli
U geniet van een ochtendsafari in het Amboseli Nationaal Park. Bij terugkeer naar het kamp 
volgt een heerlijke lunch. In de namiddag gaat u op safari in het conservatie gebied. U sluit 
de dag af met een aperitief bij zonsondergang. Op de terugweg naar het kamp beleeft u de 
Afrikaanse savanne in de nacht, een unieke ervaring onder een schitterende sterrenhemel.
Overnachting Satao Elerai (vol pension)
Dag 6: Amboseli - Masai Mara
Vlucht naar Masai Mara. Bij aankomst wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger die u naar het tentenkamp brengt. Het Karen Blixen Camp is prachtig 
gelegen aan de oevers van de Mara rivier. Na de lunch geniet u van een safari.
Overnachting Karen Blixen Camp (vol pension)
Dag 7: Masai Mara
Volledige dag safari in Masai Mara waar u de ‘Big Five’ (leeuw, luipaard, buffel, neushoorn 
en olifant) kan waarnemen. De Mara rivier is het toneel van de jaarlijkse migratie van 
wilde dieren op zoek naar water en gras. Ontbijt en lunch in het kamp. Vandaag heeft u de 
mogelijkheid om optioneel een ballonsafari te doen. 
Overnachting Karen Blixen Camp (vol pension)
Dag 8: Masai Mara - Nairobi
Bushontbijt in Masai Mara. Voormiddag ter vrije invulling. Na de lunch in het kamp vliegt u 
naar Nairobi. Aansluiting met uw internationale vlucht of strandverlenging.

Individueel Fly-in

Inbegrepen in de prijs: Transfers in Mombasa en Nairobi. Transfers airstrip-lodge-
airstrip. Alle overnachtingen op basis van vol pension. Binnenlandse vluchten in 
luxueuze Cessna. Safari’s (gedeeld) in 4x4 voertuigen. Entreegeld voor de nationale 
parken. Activiteiten zoals beschreven in het programma. Mineraalwater op de kamer en 
tijdens de safari’s. Wasserijservice (indien beschikbaar). Gratis Nederlandstalige Insight 
Guide Kenia.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, optionele activiteiten, overige 
maaltijden, dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 4 personen. Vertrek: vanuit Mombasa tot 
15/12/20 elke zaterdag en vanaf  16/12/20 elke zondag. 

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/11/20-15/12/20 5.915 6.700
16/12/20-05/01/21 5.980 6.765
06/01/21-31/01/21 5.805 6.595
01/02/21-28/02/21 5.980 6.765
01/03/21-31/03/21 5.805 6.595
01/04/21-30/06/21 5.445 5.460
01/07/21-31/10/21 5.980 6.765

Kind (6-12) op de kamer met 2 volw.: 40% korting 
Kind (6-12) op eigen kamer met 2e kind: 20% korting 
Satao Elerai gesloten 20/04/21-20/05/21 – vraag ons naar een alternatief.
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Tanzania is het mekka van de safari en dankt zijn populariteit vooral aan 
zijn natuurparken. Absolute toppers zijn de Ngorongoro krater met een 
unieke wildpopulatie, de Serengeti, gekend voor de migratie van immense 
kuddes wildebeesten en zebra’s, het Manyarameer en de Kilimanjaro, de 
hoogste berg van Afrika. Zanzibar is een paradijselijk eiland voor de kust 
van Tanzania, waartoe het ook behoort. Toerisme is samen met specerijen 
de belangrijkste inkomstenbron voor het eiland. Het beschikt bovendien over 
uitstekende hotels aan eindeloze stranden, de ideale plaats om enkele dagen 
uit te rusten na een safari.

Basisgegevens
Hoofdstad: Dodoma, het economische hart is Dar Es Salaam 

Regeringsvorm: Republiek

Officiële landstaal: Engels, Swahili

Oppervlakte: 945.090 km²

Inwoners: 59,9 miljoen 

Munteenheid: Tanzaniaanse shilling (TZS)

Telefoon landcode: +255

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort geldig tot 6 maanden na 
terugkeer.
Visum: verplicht. Vooraf online aanvragen (immigration.go.tz) of ter plaatse 
te verkrijgen. Single entry USD 50 of double entry USD 100. De wachttijden 
ter plaatse kunnen oplopen tot 2 uur, dus u wordt ten zeerste aangeraden 
uw visum op voorhand aan te schaffen! De online procedure duurt ongeveer 
2 à 3 weken. Op Zanzibar betaalt u ter plaatse een infrastructurele taks van 
USD 1 per persoon per dag. Indien uw internationale vlucht vertrekt vanuit 
Zanzibar betaalt u ter plaatse een vertrektaks van USD 49 per persoon 
(tarieven onder voorbehoud).
gezondheid: er is een risico op gele koorts in dit land waardoor vaccinatie 
strikt aanbevolen is. Indien u vanuit een ander land vertrekt (zelfs na korte 
transit in de luchthaven), waar gele koorts kan voorkomen is vaccinatie 
officieel vereist. Er is een belangrijk malariarisico in het hele land. We raden 
insectenwereld middel aan in combinatie met malariapillen.
Stroom: 220V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash en kredietkaarten.
Tijdsverschil: zomer: +1u • winter: + 2u.
Klimaat: tropisch klimaat. Lange regens van maart tot mei en korte regens 
van oktober tot december.

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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Beklimming van de Kilimanjaro
individueel Avontuurlijk Gids

ZAMBIA

MALAWI
MOZAMBIQUE

UGANDA

D. R. OF 
CONGO

RWANDA

BURUNDI

TANZANIA

Kilimanjaro
Intern. Airport

Machame

Mount Kilimanjaro
NP

KENIA

Inbegrepen in de prijs: Transfer van en naar de internationale luchthaven van Kilimanjaro. Twee 
overnachtingen voor en na de beklimming op basis van half  pension. Alle maaltijden tijdens de 
beklimming. Toegangsgeld voor Kilimanjaro NP. Camping en rescue fees. Engelstalige professionele 
berggids, kok en dragers. Gebruik van gemeenschappelijke uitrusting: kampeertafels- en stoelen, 
tenten en chemisch toilet. Noodevacuatieverzekering. Zuurstofflessen in geval van nood. 

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, dranken, 
fooien voor gids, kok en dragers, persoonlijke uitrusting (slaapzak, rugzak, schoeisel,…), 
persoonlijke uitgaven, visumkosten, reisverzekering.

In groep: Minimum aantal deelnemers: 3 personen. 
Vertrekdata 2020: 08/03 - 28/06 - 26/07 - 30/08 - 25/10.

Praktisch: Geen minimum aantal deelnemers. Vertrek iedere dag.

•
  vanaf 1.460€

excl. vlucht

Mt. Kilimanjaro is met 5.895 meter de hoogste berg van Afrika. Het is mogelijk het “dak van Afrika” 
te bedwingen zonder specifieke bergtraining of klimuitrusting, maar u dient te weten dat dit geen 
evidente taak is. Vooral de korte routes zijn meer geschikt voor geoefende klimmers omwille van 
de beperkte acclimatisatie. Toch gaan jaarlijks tienduizenden reizigers de uitdaging aan via één van 
deze routes:
• De Marangu Route, ofwel de “Coca-Cola” route, is het oudste traject en het enige waarbij men 
in hutten slaapt. Deze bewandelt men op 5 of 6 dagen.
• De Machame Route, ook wel “Whiskey Route” genoemd, is erg populair en druk. Langs dit 
parcours overnacht men in tenten. Men brengt 6 of 7 dagen door op de berg. 
• De Rongai Route is minder druk en gemakkelijker door de geleidelijke stijging. Ook hier 
kampeert men in tenten. Het wordt doorgaans op 6 dagen volbracht, maar men kan ook kiezen 
voor een extra dag acclimatisatie.
• De Lemosho Route biedt de hoogste slaagkans om de top te bereiken omdat men 8 dagen 
wandelt. U slaapt in tenten en krijgt de kans om wildleven waar te nemen op de eerste dag. 
Rongai Route 6 dagen 
Dag 1: Aankomst Tanzania - Machame
Bij aankomst op Kilimanjaro International Airport wordt u verwelkomd door uw chauffeur. Hij brengt 
u naar het hotel gelegen aan de voet van de Kilimanjaro. Ontmoeting met de gids voor de briefing.
Overnachting Protea Aishi Hotel (half  pension)
Dag 2: Machame - Rongai One
U wordt om 08u30 opgehaald en naar Marangu gebracht, waar de registratie plaatsvindt. Daarna 
rit naar Rongai, waar u aan de tocht begint. Het landschap verandert terwijl u langzaam klimt. 
Onderweg spot u misschien Colobus apen! Geniet van het uitzicht alvorens u bij het kamp aankomt.
Overnachting Rongai One - 2.590m (vol pension)
Dag 3: Rongai One - Kikewela Caves 
Na het ontbijt wandelt u gestaag naar ‘Second Cave’, waar u geniet van een pauze en warme lunch 
met zicht op de Kibo. Daarna verder door heidelandschap naar uw volgende overnachtingsplaats.
Overnachting Kikewela Caves - 3.596m (vol pension)
Dag 4: Kikewela Caves - Mawenzi 
Een korte maar steile klim op grashellingen biedt een prachtig uitzicht op het ongerepte 
natuurgebied. De vegetatiezone eindigt net voor u Mawenzi Tarn bereikt. Deze namiddag kan u 
acclimatiseren en het gebied verkennen onder begeleiding van uw gids.
Overnachting Mawenzi Tarn - 4.328m (vol pension)
Dag 5: Mawenzi Tarn - Kibo Hut
U beklimt de oostkant van de Kibo, waarna u het zadel tussen de Kibo en Mawenzi oversteekt. 
Aankomst bij Kibo Hut, waar u zich voorbereidt op de volgende dag.
Overnachting Kibo Hut - 4.693m (vol pension)
Dag 6: Kibo Hut - Horombo Hut
Vroeg opstaan voor het laatste deel en meest veeleisende stuk van de beklimming dat rond 1 uur ’s 
nachts begint. Na een korte rustpauze bij Gillman’s Point klimt u door tot Uhuru Peak, het hoogste 
punt van Afrika. Geniet van de zonsopgan g alvorens u de afdaling naar Kibo Hut begint. Eenmaal 
opgefrist gaat u verder bergaf naar Horombo Hut, waar u de nacht doorbrengt.
Overnachting Horombo Hut - 3.700m (vol pension)
Dag 7: Horombo Hut - Machame 
Na het ontbijt wordt u naar Marangu gebracht voor een lunch met glaasje bubbels, om te vieren wat 
u en uw team gepresteerd hebben. Daarna rit naar het hotel.
Overnachting Protea Aishi Hotel (half  pension)
Dag 8: Vertrek Machame 
U wordt naar de luchthaven van Kilimanjaro gebracht voor uw vlucht huiswaarts. Opteer voor een 
safari in Tanzania of een strandverlenging op Zanzibar.

Prijs per persoon in euro 2021 2 pers. 4 pers. 6 pers.
Marangu 5 dagen 1.775 1.465 1.460
Marangu 6 dagen 2.045 1.710 1.700
Machame 6 dagen 2.155 1.790 1.775
Machame 7 dagen 2.485 2.070 2.050
Rongai 6 dagen 2.310 1.890 1.855
Rongai 7 dagen 2.635 2.170 2.135
Lemosho 8 dagen 2.990 2.445 2.405
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Dag 1: Arusha
Bij aankomst op de internationale luchthaven Kilimanjaro wordt u verwelkomd door een 
lokale vertegenwoordiger die u naar het hotel brengt. U kan de bruisende stad verkennen 
of uitrusten in de lodge.
Overnachting Four Points by Sheraton Arusha (kamer & ontbijt)
Dag 2: Arusha - Karatu
Na de lunch vertrekt u naar de lodge in Karatu dat aan de rand van de Ngorongoro 
Conservation Area ligt. De krater is een ingestorte vulkaan met een diepte van 600m en een 
oppervlakte van 250 km² met één van de hoogste concentraties aan wilde dieren in Afrika.
Overnachting Ngorongoro Farm House (vol pension)
Dag 3: Ngorongoro
Vandaag daalt u af naar de bodem van de krater voor een volledige dag safari met 
picknicklunch. Het bulkt er van de wilde dieren: leeuwen, olifanten, luipaarden, zebra’s, 
neushoorns, buffels, nijlpaarden, apen en verschillende vogelsoorten.
Overnachting Ngorongoro Farm House (vol pension)
Dag 4: Ngorongoro - Serengeti
Na het ontbijt rijdt u naar de Olduvai Kloof, een belangrijke prehistorische vindplaats van 
fossiele resten van de eerste mens. Vervolgens gaat de reis verder naar het Serengeti 
Nationaal Park, wereldbekend om de jaarlijkse migratie van wildebeesten en zebra’s.
Overnachting Serengeti Sopa Lodge (vol pension)
Dag 5: Serengeti
U gaat een volledige dag op safari met picknicklunch op zoek naar de ‘Big Five’  
(leeuw, luipaard, buffel, olifant en neushoorn) in de uitgestrekte vlaktes van het Serengeti 
Nationaal Park.
Overnachting Serengeti Sopa Lodge (vol pension)
Dag 6: Serengeti - Lake Manyara
U vertrekt vandaag naar het Lake Manyara Nationaal Park, gelegen aan de voet van de 
Great Rift Valley. Het park is bekend om de boomklimmende leeuwen en grote zwermen 
roze flamingo’s. Safari na lunch in de lodge.
Overnachting Kirurumu Tented Lodge (vol pension)
Dag 7: Lake Manyara - Arusha
Na het ontbijt vertrekt u terug naar Arusha waar u de safari afsluit met een heerlijke lunch. 
Vervolgens heeft u een transfer naar de luchthaven voor uw vlucht huiswaarts. U kan 
eventueel uw rondreis verlengen met een strandverblijf  in Zanzibar.

Tanzania Highlights
Internationale groep of  individueel 4 x 4 Max. 7 pers./voertuig

•
  vanaf 2.060€

excl. vlucht

ZAMBIA

MALAWI

ZANZIBAR

MOZAMBIQUE

UGANDA

D. R. OF 
CONGO

RWANDA

BURUNDI

TANZANIA

Arusha

DODOMA

Serengeti

Karatu

Lake Manyara

Prijs per persoon in euro in groep Dubbel Single
01/11/20-15/12/20 2.955 3.260
16/12/20-28/02/21 3.150 3.540
01/03/21-31/03/21 3.000 3.365
01/04/21-25/05/21 2.680 2.755
26/05/21-31/10/21 3.150 3.540
Prijs per persoon in euro individueel 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-15/12/20 3.065 2.530 2.355
16/12/20-28/02/21 3.270 2.735 2.555
01/03/21-31/03/21 3.110 2.575 2.400
01/04/21-25/05/21 2.770 2.235 2.060
26/05/21-31/10/21 3.270 2.735 2.555

Eindejaarssupplement 23/12-03/01: € 60 pppn 
Paassupplement 02/04-05/04: € 50 pppn 
Kind (2-12) op de kamer met 2 volw.: 40% korting 
Kind (2-12) op eigen kamer met 2e kind: 20% korting

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 safarivoertuigen. Alle 
overnachtingen op basis van vol pension (behalve dag 1). Mineraalwater (2x500 ml 
per persoon per dag). Alle safari’s en entreegeld voor de nationale parken. Engelstalige 
gids/chauffeur. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Tanzania & Zanzibar.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

In groep: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dinsdag vanuit Arusha.

Individueel met privégids: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag 
vanuit Arusha.
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Dag 1: Arusha
Bij aankomst op de internationale luchthaven Kilimanjaro wordt u verwelkomd door een 
lokale vertegenwoordiger die u naar het hotel brengt. U kan de bruisende stad verkennen of 
uitrusten in de lodge.
Overnachting Four Points by Sheraton Arusha (kamer & ontbijt)
Dag 2: Arusha - Karatu
Na de lunch vertrekt u naar de lodge in Karatu dat aan de rand van de Ngorongoro 
Conservation Area ligt. De krater is een ingestorte vulkaan met een diepte van 600m en een 
oppervlakte van 250 km² met één van de hoogste concentraties van dieren in Afrika.
Overnachting Ngorongoro Farm House (vol pension)
Dag 3: Ngorongoro
Vandaag daalt u af naar de bodem van de krater voor een volledige dag safari met 
picknicklunch. Het bulkt er van de wilde dieren: leeuwen, olifanten, luipaarden, zebra’s, 
neushoorns, buffels, nijlpaarden, apen en verschillende vogelsoorten.
Overnachting Ngorongoro Farm House (vol pension)
Dag 4: Ngorongoro - Serengeti
Na het ontbijt rijdt u naar de Olduvai Kloof, een belangrijke prehistorische vindplaats van 
fossiele resten van de eerste mens. Vervolgens gaat de reis verder naar het Serengeti 
Nationaal Park, wereldbekend om de jaarlijkse migratie van wildebeesten en zebra’s. 
Namiddagsafari in het park.
Overnachting Serengeti Sopa Lodge (vol pension)
Dag 5: Serengeti
U gaat een volledige dag op safari met picknicklunch op zoek naar de ‘Big Five’ (leeuw, 
luipaard, buffel, olifant en neushoorn) in de uitgestrekte vlaktes van het Serengeti NP
Overnachting Serengeti Sopa Lodge (vol pension)
Dag 6: Serengeti - Lake Manyara
U vertrekt vandaag naar het Lake Manyara Nationaal Park, gelegen aan de voet van de Great 
Rift Valley. Het park is vooral bekend om de boomklimmende leeuwen. Safari na de lunch. 
Overnachting Kirurumu Tented Lodge (vol pension)
Dag 7: Lake Manyara - Amboseli
Via de Namanga grenspost bereikt u Kenia. Na de lunch in de lodge gaat u op safari in 
het Amboseli Nationaal Park, bekend om zijn grote olifantenpopulatie en het uitzicht op de 
Kilimanjaro. 
Overnachting Satao Elerai (vol pension)
Dag 8: Amboseli 
Na het ontbijt gaat u een volledige dag op safari in het park. ’s Middags wordt een 
picknicklunch voorzien. 
Overnachting Satao Elerai (vol pension)
Dag 9: Amboseli - Lake Naivasha 
Rit naar Lake Naivasha, waar u op tijd aankomt voor de lunch. Namiddag ter vrije besteding 
(optioneel: boottocht op het meer).
Overnachting Lake Naivasha Sopa Lodge (vol pension)
Dag 10: Lake Naivasha - Masai Mara
U rijdt langsheen de slapende vulkaan Mt Longonot en Suswa naar het thuisland van de 
Masai. Na de lunch krijgt u de kans de unieke wereld van Masai Mara te aanschouwen. 
Overnachting Mara Sopa Lodge (vol pension)
Dag 11: Masai Mara
Op het programma staat een volledige dag safari in het park, op zoek naar de ‘Big Five’. 
Overnachting Mara Sopa Lodge (vol pension)
Dag 12: Masai Mara - Lake Nakuru 
Vandaag gaat u naar het Lake Nakuru Nationaal Park, een beschermd wildreservaat voor 
bedreigde diersoorten zoals de zwarte en witte neushoorns. Safari na de lunch in de lodge.
Overnachting Lake Nakuru Sopa Lodge (vol pension)
Dag 13: Lake Nakuru - Nairobi 
Na de ochtendsafari en het ontbijt vertrekt u naar Nairobi. U wordt naar luchthaven gebracht 
voor uw terugvlucht of opteert om nog enkele dagen uit te rusten aan de prachtige witte 
stranden van Mombasa.

Het beste van Tanzania & Kenia
Internationale groep of  individueel 4 x 4 Max. 7 pers./voertuig

•
  vanaf 3.835€

excl. vlucht

Prijs per persoon in euro in groep Dubbel Single
01/11/20-15/12/20 5.680 6.415
16/12/20-02/01/21 6.125 6.980
03/01/21-28/02/21 5.875 6.685
01/03/21-31/03/21 5.725 6.515
01/04/21-25/05/21 5.165 5.260
26/05/21-25/06/21 5.635 6.040
26/06/21-30/09/21 6.085 6.930
01/10/21-31/10/21 5.925 6.735
Prijs per persoon in euro individueel 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-15/12/20 6.230 4.880 4.430
16/12/20-02/01/21 6.635 5.290 4.840
03/01/21-28/02/21 6.370 5.020 4.575
01/03/21-31/03/21 6.220 4.870 4.420
01/04/21-25/05/21 5.635 4.285 3.835
26/05/21-25/06/21 6.120 4.770 4.320
26/06/21-30/09/21 6.595 5.245 4.795
01/10/21-31/10/21 6.425 5.075 4.625

Eindejaarssuppl. 23/12-03/01: € 60 pppn, Paassuppl. 02/04-05/04: € 55 pppn 
Kind (2-12) op de kamer met 2 volw.: 40% korting 
Kind (2-12) op eigen kamer met 2e kind: 20% korting

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 safarivoertuigen. Alle 
overnachtingen op basis van vol pension (behalve dag 1). Mineraalwater (2x500 ml per 
persoon per dag). Alle safari’s en entreegeld voor de nationale parken. Engelstalige gids/
chauffeur. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Tanzania & Zanzibar of  Kenia.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

In groep: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dinsdag vanuit Arusha.

Individueel met privégids: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag 
vanuit Arusha.
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Dag 1: Arusha
Bij aankomst op de internationale luchthaven van Kilimanjaro wordt u verwelkomd door een 
lokale vertegenwoordiger die u naar het hotel brengt. U kan de bruisende stad verkennen 
of uitrusten in de lodge.
Overnachting Ahadi Lodge (half  pension)
Dag 2: Tarangire 
Na het ontbijt vertrekt u naar het Tarangire Nationaal Park, vooral bekend vanwege zijn 
grote olifantenpopulatie en baobab bomen. De picknicklunch wordt gevolgd door een 
namiddagsafari. U verlaat het park in de late namiddag en komt aan bij de lodge voor een 
drankje bij zonsondergang en diner onder de magnifieke sterrenhemel.
Overnachting Isoitok Camp Manyara, Deluxe tent (vol pension)
Dag 3: Tarangire - Serengeti
De reis gaat verder naar het Serengeti Nationaal Park, wereldbekend om de jaarlijkse 
migratie van wildebeesten en zebra’s. U gaat op safari terwijl u onderweg bent naar 
het centraal gedeelte van het park. Uw gids zal adviseren welke gebieden u zeker moet 
verkennen tijdens uw bezoek.
Overnachting Kenzan Tented Camp (vol pension)
Dag 4: Ngorongoro - Serengeti
U gaat een volledige dag op safari op zoek naar ‘The Big Five’ (leeuw, luipaard, buffel, 
olifant en neushoorn) in de uitgestrekte vlaktes van het Serengeti Nationaal Park. Hou halt 
aan de Rock Kopjes, waar u met wat geluk jachtluipaarden of leeuwen kan spotten. Deze 
kattenfamilies gebruiken de enorme rotsformaties als observatieposten.  
Optioneel: ballonsafari.
Overnachting Kenzan Tented Camp (vol pension)
Dag 5: Serengeti - Ngorongoro 
Vroeg opstaan voor een ochtendsafari in het Serengeti Nationaal Park, waarna u terugkeert 
naar de lodge voor het ontbijt. Vervolgens baant u zich een weg naar de Karatu Highlands. 
Onderweg kan u tal van wilde dieren waarnemen. In de late namiddag komt u aan bij uw 
accommodatie voor die nacht. 
Overnachting Endoro Lodge (vol pension)
Dag 6: Ngorongoro
’s Ochtends wordt u naar de toegangspoort tot Ngorongoro gebracht, waarna u afdaalt 
naar de bodem van de krater voor een volledige dag safari. Het bulkt er van de wilde 
dieren: leeuwen, olifanten, luipaarden, zebra’s, neushoorns, buffels, nijlpaarden, apen en 
verschillende vogelsoorten. Aan het einde van de dag keert u terug naar de lodge voor een 
heerlijk diner.
Overnachting Endoro Lodge (vol pension)
Dag 7: Ngorongoro - Arusha
Na het ontbijt rijdt u naar de Elephant Caves voor een natuurwandeling vergezeld door 
een lokale gids. Nadat u zich heeft kunnen opfrissen in de lodge wordt u terug naar de 
internationale luchthaven van Kilimanjaro gebracht voor uw vlucht huiswaarts. Of wat dacht 
u van een strandverlenging op Zanzibar?

Tanzania Klassiek
Individueel Gids/chauffeur 4 x 4

•
  vanaf 2.130€

excl. vlucht
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Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 safarivoertuigen. 
Alle overnachtingen op basis van vol pension (behalve dag 1). Mineraalwater in het 
safarivoertuig (1,5 liter per persoon per dag). Alle safari’s en entreegeld voor de 
nationale parken. Engelstalige gids/chauffeur. Gratis Nederlandstalige Insight Guide 
Tanzania & Zanzibar.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag vanuit Arusha.

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-31/03/21 2.990 2.410 2.290
01/04/21-31/05/21 2.830 2.250 2.130
01/06/21-31/10/21 2.990 2.410 2.290

Supplement Kenzan Tented Camp 24-25-26/12, 31/12 en 01/01: € 45 pppn  
Kind < 12 jaar op de kamer met 2 volw.: 40% korting 
Kind < 12 jaar op eigen kamer met 2e kind: 20% korting
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Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 safarivoertuigen. 
Alle overnachtingen op basis van vol pension (behalve dag 1). Mineraalwater in het 
safarivoertuig (1,5 liter per persoon per dag). Alle safari’s en entreegeld voor de 
nationale parken. Engelstalige gids/chauffeur. Gratis Nederlandstalige Insight Guide 
Tanzania & Zanzibar.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag vanuit Arusha. 

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-31/03/21 4.130 3.385 3.230
01/04/21-31/05/21 3.895 3.145 2.990
01/06/21-31/10/21 4.130 3.385 3.230

Supplement Ngaresero Mountain Lodge & Kenzan Tented Camp  
24-25/12, 31/12 en 01/01: € 45 pppn  
Kind < 12 jaar op de kamer met 2 volw.: 40% korting 
Kind < 12 jaar op eigen kamer met 2e kind: 25% korting

Dag 1: Arusha
Bij aankomst op de internationale luchthaven Kilimanjaro wordt u verwelkomd door een 
lokale vertegenwoordiger die u naar het hotel brengt. U kan de bruisende stad verkennen 
of uitrusten in de lodge.
Overnachting Ngaresero Mountain Lodge (half  pension)
Dag 2: Arusha Nationaal Park
Na het ontbijt rit naar Arusha Nationaal Park, waar u op wandelsafari gaat. Op deze manier 
neemt u het wildleven waar vanuit een ander perspectief. ’s Namiddags vaart u per kano op 
Little Momela Lake, de ideale kans om dieren langs de oever te observeren.
Overnachting Ngaresero Mountain Lodge (half  pension)
Dag 3: Arusha - Lake Manyara 
Rit naar Lake Manyara Nationaal Park, gelegen aan de voet van de Great Rift Valley. 
Het park is bekend voor zijn boomklimmende leeuwen. Geniet van een wandeling op de 
Manyara Treetop Walkway, gevolgd door een picknick lunch en namiddagsafari in het park.
Overnachting Isoitok Camp Manyara, Deluxe tent (vol pension)
Dag 4: Lake Manyara
’s Ochtends ontmoet u uw Masai gids, die u meeneemt naar een traditionele boma voor 
een introductie tot de levenswijze en rituelen van de stam. Het ontbijt wordt gevolgd 
door een wandeling met uw Masai gids, waarbij u een beter inzicht krijgt in de natuurlijke 
medicijnen die ze dagelijks gebruiken. Na de lunch in Mto wa Mbu verkent u dit stadje per 
fiets. Bezoek boerderijen en leer bij over de plaatselijke cultuur.
Overnachting Isoitok Camp Manyara, Deluxe tent (vol pension)
Dag 5: Lake Manyara - Serengeti 
Na het ontbijt reist u verder naar de eindeloze vlaktes van de Serengeti, wereldberoemd 
voor de jaarlijkse migratie van wildebeesten en zebra’s. U gaat op safari onderweg naar uw 
verblijfsplaats. 
Overnachting Kenzan Tented Camp (vol pension)
Dag 6: Serengeti Nationaal Park
Vandaag geniet u van een volledige dag safari in het park met een stop aan de Rock 
Kopjes, een gigantische rotsformatie die door katachtigen gebruikt wordt als observatiepost. 
Optioneel: ballonsafari.
Overnachting Kenzan Tented Camp (vol pension)
Dag 7: Serengeti - Karatu 
U gaat op safari onderweg naar de Ngorongoro Conservation Area. Een lokale ranger 
neemt u mee op natuurwandeling op de kraterrand. Daarna rit naar de lodge in de Karatu 
Highlands.
Overnachting Endoro Lodge (vol pension)
Dag 8: Ngorongoro Krater
’s Ochtends rit naar de toegangspoort tot Ngorongoro, waarna u afdaalt naar de bodem 
van de krater voor een volledige dag safari. De krater is een ingestorte vulkaan met een 
diepte van 600m, waar het bulkt van de wilde dieren en vogelsoorten. 
Overnachting Endoro Lodge (vol pension)
Dag 9: Karatu - Arusha 
Op weg naar Arusha maakt u een korte stop aan het Shanga Project voor een begeleid 
bezoek. De lunch wordt genuttigd in Arusha Coffee Lodge. Indien de tijd dit toelaat, 
bezoekt u Arusha alvorens u naar de luchthaven gebracht wordt. U keert huiswaarts of kan 
uw safari verlengen met een strandverblijf  op Zanzibar.

Actief Tanzania
Individueel Gids/chauffeur 4 x 4

•
  vanaf 2.990€

excl. vlucht
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Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 safarivoertuigen. 
Binnenlandse vlucht Ndutu/Kogatende Airstrip-Arusha. Alle overnachtingen op basis 
van vol pension (behalve dag 1). Mineraalwater in het safarivoertuig (1,5 liter per 
persoon per dag). Alle safari’s en entreegeld voor de nationale parken. Engelstalige 
gids/chauffeur. Gratis Nederlandstalige Insight Guide Tanzania & Zanzibar.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, optionele activiteiten, overige 
maaltijden, dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag vanuit Arusha. 
Bagagebeperking binnenlandse vlucht: max. 15 kg per persoon in zachte reistas.

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/12/20-28/02/21 4.130 3.430 3.285
01/07/21-31/10/21 4.265 3.550 3.395

Kind < 12 jaar op de kamer met 2 volw.: 40% korting 
Kind < 12 jaar op eigen kamer met 2e kind: 20% korting

Individueel Gids/chauffeur 4 x 4

Dag 1: Arusha
Bij aankomst op de internationale luchthaven Kilimanjaro wordt u verwelkomd door een 
lokale vertegenwoordiger die u naar het hotel brengt. U kan de bruisende stad verkennen 
of uitrusten in de lodge.
Overnachting Karama Lodge (half  pension)
Dag 2: Arusha - Lake Manyara - Ngorongoro 
Geniet van het ontbijt alvorens naar Lake Manyara te vertrekken. Dit nationaal park is 
één van de meest onderschatte van Tanzania, maar de vegetatie is erg divers. Met wat 
geluk kan u er de beroemde boomklimmende leeuwen bewonderen! Na de picknicklunch 
gaat u op namiddagsafari. In de late namiddag bereikt u de lodge in de Karatu Highlands, 
grenzend aan de Ngorongoro krater. 
Overnachting Endoro Lodge (vol pension) 
Dag 3: Ngorongoro 
’s Ochtends wordt u naar de toegangspoort tot Ngorongoro gebracht, waarna u afdaalt 
naar de bodem van de krater voor een volledige dag safari. Zo’n 25.000 grote zoogdieren, 
waaronder de bedreigde zwarte neushoorn, maken hun thuis op deze grasvlaktes. Aan het 
einde van de dag keert u terug naar de lodge voor een heerlijk diner.
Overnachting Endoro Lodge (vol pension) 
Dag 4: Ngorongoro - Serengeti
De reis gaat verder naar het uitgestrekte Serengeti Nationaal Park, bekend om zijn 
verbazingwekkend wildleven. U gaat op safari terwijl u onderweg bent naar het centraal 
gedeelte van het park. 
Overnachting Kenzan Tented Camp (vol pension) 
Dag 5: Serengeti
U gaat een volledige dag op safari op zoek naar ‘The Big Five’ (leeuw, luipaard, buffel, 
olifant en neushoorn) in de uitgestrekte vlaktes van het Serengeti Nationaal Park. Hou 
halt aan de Rock Kopjes, waar u met wat geluk jachtluipaarden of leeuwen kan spotten. 
Deze kattenfamilies gebruiken de enorme rotsformaties als observatieposten. Optioneel: 
ballonsafari.
Overnachting Kenzan Tented Camp (vol pension) 
Dag 6-7: Serengeti
Vroeg opstaan voor een ochtendsafari in de Seronera regio, waarna u terugkeert naar de 
lodge voor het ontbijt. Afhankelijk van de reisperiode, vertoeft u de komende twee dagen in 
een specifiek gebied waar u in het spoor van de migratie treedt.
December-februari: ga op safari in de Ndutu regio, waar de grote trek van wildebeesten 
een tijdje tot stilstand komt. De kalfjes die in deze maanden worden geboren, krijgen de tijd 
eerst voldoende sterk te worden om met de rest van de immense dierenmassa de tocht te 
kunnen hervatten.
Overnachting Ndutu Angata Camp (vol pension)
Juli-oktober: ga op safari in de Kogatende regio, waar u tijd doorbrengt aan de oevers 
van de Mara rivier in de hoop te kunnen waarnemen hoe wildebeesten de oversteek naar 
Kenia maken. Hier spot u eveneens krokodillen en andere roofdieren die geduldig liggen 
te wachten om op het juiste moment toe te kunnen slaan. Uw gids zal adviseren waar en 
wanneer u de meeste kans heeft dit te kunnen meemaken.
Overnachting Kenzan Mara Camp (vol pension)
Dag 8: Serengeti - Arusha
Na het ontbijt wordt u naar de Ndutu of Kogatende airstrip gebracht voor de binnenlandse 
vlucht naar Arusha. Transfer naar Ngaresero Mountain Lodge, waar u een dagkamer 
krijgt om zich op te kunnen frissen. Geniet van een vroeg avondmaal alvorens u naar de 
internationale luchthaven van Kilimanjaro wordt gebracht voor uw terugvlucht. U kan ook 
opteren voor een strandverlenging op Zanzibar.

Volg De Migratie

•
   vanaf 3.285€
excl. int. vlucht
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Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 safarivoertuigen. 
Binnenlandse vlucht Seronera-Arusha. Alle overnachtingen op basis van vol pension 
(behalve dag 1). Mineraalwater in het safarivoertuig (1,5 liter per persoon per dag). 
Alle safari’s en entreegeld voor de nationale parken. Engelstalige gids/chauffeur. Gratis 
Nederlandstalige Insight Guide Tanzania & Zanzibar.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, optionele activiteiten, overige 
maaltijden, dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag vanuit Arusha. 
Bagagebeperking binnenlandse vlucht: max. 15 kg per persoon in zachte reistas.

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-30/11/21 3.955 3.325 3.195
01/12/20-31/12/21 4.795 4.165 4.030
01/01/21-28/02/21 4.760 4.020 3.885
01/03/21-31/03/21 4.000 3.365 3.230
01/04/21-31/05/21 3.760 3.130 3.000
01/06/21-31/10/21 4.795 4.165 4.030

Supplement Ngaresero Mountain Lodge 24-25-26/12: € 50 pppn.  
Supplement Plantation Lodge 24-26-26/12, 31/12 en 01/01: € 80 pppn.  
Supplement Meliá Serengeti Lodge 24-25-26/12, 31/12 en 01/01: € 55 pppn.  
Kind < 12 jaar op de kamer met 2 volw.: 40% korting  
Kind < 12 jaar op eigen kamer met 2e kind: 20% korting

Dag 1: Arusha 
Bij aankomst op de internationale luchthaven Kilimanjaro wordt u verwelkomd door een 
lokale vertegenwoordiger die u naar Arusha brengt. U kan de bruisende stad verkennen of 
uitrusten in de lodge.
Overnachting Ngaresero Mountain Lodge (half  pension)
Dag 2: Arusha - Lake Manyara - Ngorongoro
Na het ontbijt vertrekt u naar het Lake Manyara Nationaal Park. Met wat geluk ziet u tijdens 
uw safari de beroemde boomklimmende leeuwen. Na de lunch en de namiddagsafari verlaat 
u het park richting de Karatu Highlands, grenzend aan de Ngorongoro Conservation Area. 
Overnachting Plantation Lodge (vol pension)
Dag 3: Ngorongoro
Vandaag daalt u af naar de bodem van de Ngorongoro krater voor een volledige dag safari. 
Het is een onvergetelijke ervaring te vertoeven tussen deze ongeëvenaarde concentratie 
aan wilde dieren. Dit natuurwonder maakt dan ook terecht deel uit van het UNESCO 
Werelderfgoed. In de late namiddag keert u terug naar de lodge. 
Overnachting Plantation Lodge (vol pension)
Dag 4: Ngorongoro - Serengeti
De reis gaat verder naar het Serengeti Nationaal Park. Met een oppervlakte van 14.763 km² 
is dit een legendarische plek waar roofdieren, olifanten, neushoorns en talrijke vogels hun 
thuis vinden. U gaat op safari terwijl u onderweg bent naar de lodge. 
Overnachting Meliá Serengeti Lodge (vol pension)
Dag 5-6: Serengeti
U gaat twee volledige dagen op safari in de uitgestrekte vlaktes van het Serengeti Nationaal 
Park. Hou halt aan de Rock Kopjes, waar u met wat geluk jachtluipaarden of leeuwen 
kan spotten. Deze katachtigen gebruiken de enorme rotsformaties als observatieposten. 
Optioneel: ballonsafari (zie p.76).
Overnachting Meliá Serengeti Lodge (vol pension)
Dag 7: Serengeti - Arusha
Na het ontbijt wordt u naar de Seronera airstrip gebracht voor de binnenlandse vlucht naar 
Arusha. Transfer naar Ngaresero Mountain Lodge, waar u een dagkamer krijgt om zich 
op te kunnen frissen. Geniet van een vroeg avondmaal alvorens u naar de internationale 
luchthaven van Kilimanjaro wordt gebracht voor uw terugvlucht. Uw rondreis verlengen met 
een strandverblijf  op Zanzibar is eveneens een optie.

Tanzania in stijl

•
   vanaf 3.000€
excl. int. vlucht

Individueel Gids/chauffeur 4 x 4 Fly-in
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Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-23/12/20 4.105 4.055 4.045
24/12/20-05/01/21 4.485 4.440 4.425
06/01/21-31/03/21 4.105 4.055 4.045
01/04/21-31/05/21 Op aanvraag
01/06/21-30/06/21 4.105 4.055 4.045
01/07/21-31/10/21 4.485 4.440 4.425

In april en mei is Rufiji River Camp gesloten. Vraag ons naar een alternatief. 
Supplement The Slipway 24-25-26/12 en 01/01: € 45 pppn  
Kind < 12 jaar op de kamer met 2 volw.: 40% korting  
Kind < 12 jaar op eigen kamer met 2e kind: 20% korting
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Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Binnenlandse vluchten Dar es Salaam-
Selous-Ruaha-Dar es Salaam. 1 nacht in Dar es Salaam in half  pension. Verblijf  in 
Selous en Ruaha incl. alle maaltijden, thee, koffie, ochtend- en avondsafari’s in gedeelde 
4x4 safarivoertuigen en airstrip transfers. Boottochten en wandelsafari’s in Rufiji 
River Camp. Entreegeld voor de nationale parken. Engelstalige gids/chauffeur. Gratis 
Nederlandstalige Insight Guide Tanzania & Zanzibar.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, optionele activiteiten, overige 
maaltijden, dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Vertrek elke dag vanuit Dar es 
Salaam. Bagagebeperking binnenlandse vlucht: max. 15 kg per persoon in zachte reistas.

Individueel Fly-inGids/chauffeur 4 x 4

Dag 1: Dar es Salaam
Bij aankomst op de luchthaven van Dar Es Salaam wordt u verwelkomd door een Live To 
Travel vertegenwoordiger die u naar het hotel brengt. U kan de bruisende stad verkennen 
of uitrusten in de lodge.
Overnachting The Slipway (half  pension)
Dag 2: Dar es Salaam - Selous
Na een vroeg ontbijt heeft u een transfer naar de airstrip voor de vlucht naar Selous. 
Bij aankomst wordt u naar het kamp gebracht. Selous is het grootste wildreservaat van 
Afrika en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst vanwege de diversiteit aan dieren en de 
ongerepte natuur.
Overnachting Rufiji River Camp (vol pension)
Dag 3-4: Selous
Op het programma staan twee volledige dagen safari in dit authentieke park waar u grote 
kuddes buffels, olifanten en nijlpaarden kunt waarnemen. Verder zijn er zwarte neushoorns, 
giraffen, krokodillen, wilde honden, jachtluipaarden en leeuwen te vinden. Activiteiten: safari 
in open jeeps, boottocht op de Rufiji rivier en wandelsafari’s.
Overnachting Rufiji River Camp (vol pension)
Dag 5: Selous - Ruaha
Na het ontbijt heeft u een transfer naar de luchthaven. Vervolgens vliegt u naar het Ruaha 
Nationaal park. Bij aankomst wordt u naar de lodge gebracht. Na de lunch is er een eerste 
safari in het park.
Overnachting Ruaha River Lodge (vol pension)
Dag 6-7: Ruaha
U brengt twee volledige door op safari in dit ongerepte wildpark dat ongetwijfeld één van 
Tanzania’s best bewaarde geheimen is. Langs de oevers van de Great Ruaha Rivier kan 
u kuddes wilde dieren waarnemen en zal u versteld staan van het rijke vogelleven en het 
gevarieerde landschap. Optioneel: ballonsafari.
Overnachting Ruaha River Lodge (vol pension)
Dag 8: Ruaha - Dar es Salaam
Na het ontbijt heeft u een transfer naar de airstrip en een binnenlandse vlucht naar 
Dar es Salaam, waar uw internationale verbinding vertrekt. Of wat dacht u van een 
strandverlenging op Zanzibar?

Zuid-Tanzania

•
   vanaf 4.045€
excl. int. vlucht
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Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 safarivoertuigen. 
Binnenlandse vlucht Seronera-Zanzibar. Alle overnachtingen op basis van half/vol 
pension (behalve dag 1). Alle safari’s en entreegeld voor de nationale parken op het 
vasteland. Engelstalige gids/chauffeur tijdens de safari. Gratis Nederlandstalige Insight 
Guide Tanzania & Zanzibar. 

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, optionele activiteiten, overige 
maaltijden, dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Vertrek elke dag vanuit Arusha. Bagagebeperking binnenlandse vlucht: max. 
15 kg per persoon in zachte reistas.

Dag 1: Arusha
Op de Kilimanjaro International Airport wordt u opgewacht door een vertegenwoordiger van 
Live To Travel. De lodge waar u deze nacht verblijft is afhankelijk van het aankomstuur.
Overnachting KIA Lodge of  Moivaro Lodge (kamer & ontbijt)
Dag 2-3: Arusha - Tarangire NP
Met de gids vertrekt u vandaag naar Tarangire Nationaal Park, het derde grootste van 
Tanzania. Het park staat bekend voor haar grote concentraties olifanten en majestueuze 
baobabs maar uiteraard ook voor haar grote diversiteit aan dieren, waaronder de Big 5.
Overnachting Whistling Thorn Tented Camp (vol pension)
Dag 4: Lake Manyara Nationaal Park
Vanuit Tarangire is het slechts een korte rit naar Lake Manyara Nationaal Park waar u een 
totaal andere wildbeleving krijgt. Op en rond het meer ziet u duizenden vogels en misschien 
spot u de beroemde boomklimmende leeuwen van dit park wel.
Overnachting Crater Forest Tented Camp (vol pension)
Dag 5: Ngorongoro Krater
Nadat u de lodge heeft verlaten gaat het bergop tot u aan de rand van de Ngorongoro 
Krater bent. Dit conservatiegebied garandeert waarschijnlijk de grootste concentratie 
wildleven ter wereld. Na een spectaculaire afdaling in de krater volgt een onvergetelijke 
safaririt door deze ‘tuin van Eden”.
Overnachting Crater Forest Tented Camp (vol pension)
Dag 6-7: Serengeti Nationaal Park
Via de Ngorongoro hooglanden reist u naar de centrale Serengeti. Het Serengeti Nationaal 
Park is misschien wel het meest beroemde safaripark ter wereld, enerzijds omwille van haar 
gigantische oppervlakte en anderzijds omwille van haar bijzonder gevarieerd dierenbestand. 
De migratie van tienduizenden wildebeesten en zebra’s is UNESCO Werelderfgoed. U 
beleeft hier een aantal ongelooflijke safari-activiteiten, mogelijk ook ’s nachts.
Overnachting Ikoma Tented Camp (vol pension)
Dag 8: Serengeti - Zanzibar
Vandaag maakt u een laatste safaririt tot aan de Seronera Airstrip van waar u met een klein 
vliegtuig naar het eiland Zanzibar vliegt. Op de luchthaven van Zanzibar wordt u opgewacht 
door een vertegenwoordiger van Live To Travel, die u naar het historisch hotel in het 
midden van Stone Town (UNESCO) brengt. Tijd om de stad met haar smalle steegjes te 
verkennen.
Overnachting The Swahili House (half  pension)
Dag 9: Stone Town - Fumba Beach
Na het ontbijt krijgt u een begeleid bezoek aan de historische hoofdstad van Zanzibar, 
waarna u naar de fantastische lodge in het zuidwesten van het eiland wordt gebracht.
Overnachting Fumba Beach Lodge, Deluxe Sea View (half  pension)
Dag 10-11: Fumba Beach
U geniet van het warme water van het zwembad, de Indische Oceaan en het witte 
zandstrand. Fumba Beach Lodge heeft heel wat activiteiten te bieden (watersportcentrum, 
bootexcursies, spa, gezellige bar,…). U kan eveneens het eiland Zanzibar verkennen met 
een optionele kruidentour, bezoek aan Jozani Forest,….
Overnachting Fumba Beach Lodge, Deluxe Sea View (half  pension)
Dag 12: Vertrek Zanzibar 
U wordt naar de luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.

Tanzania Onder Canvas

•
   vanaf 2.880€
excl. int. vlucht

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-19/12/20 3.630 3.045 2.880
20/12/20-28/02/21 3.880 3.295 3.130
01/03/21-31/05/21 3.630 3.045 2.880
01/06/21-30/06/21 3.805 3.225 3.055
01/07/21-31/08/21 3.880 3.295 3.130
01/09/21-31/10/21 3.805 3.225 3.055

Individueel Gids/chauffeur 4 x 4 Fly-in
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Dar Es Salaam

DODOMA

Selous

Ruaha

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Binnenlandse vluchten Dar Es Salaam-
Selous-Zanzibar-Dar Es Salaam incl. landingstaksen. 4 nachten Selous Wilderness Camp 
op basis van vol pension + 2 activiteiten per dag (bootsafari, wandelsafari of  jeepsafari). 
3 dagen parkgeld Selous. 2 nachten The Swahili House in een Deluxe kamer in half  
pension. 3 nachten Fumba Beach Lodge (Deluxe kamer met zeezicht) in half  pension. 
Gratis Nederlandstalige Insight Guide Tanzania & Zanzibar.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, optionele activiteiten, overige 
maaltijden, dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Praktisch: Minimum aantal deelnemers: 2 personen. Single prijzen op aanvraag. Vertrek 
elke dag vanuit Dar Es Salaam. Bagagebeperking binnenlandse vlucht: max. 15 kg per 
persoon in zachte reistas.

Opmerking: in dit programma is 3 dagen parkgeld in Selous inclusief  (dag 2-4) zodat u 
die dagen op jeepsafari kan gaan. Voor een boot- of  wandelsafari in Selous dient u geen 
parkgeld te betalen.

Prijs per persoon in euro Dubbel
01/11/20-31/10/21  2.715
 
20/12-04/01: prijs op aanvraag

Individueel Fly-inGids/chauffeur

Dag 1: Dar es Salam - Selous
Bij aankomst op de luchthaven van Dar Es Salaam transfer naar terminal I voor de 
binnenlandse vlucht naar Mtemere airstrip in Selous. Bij aankomst wordt u verwelkomd door 
een lokale vertegenwoordiger die u naar het tentenkamp brengt. Geniet vandaag van een 
bootsafari.
Overnachting Selous Wilderness Camp (vol pension + 2 activiteiten)
Dag 2-4: Selous
Het tentenkamp ligt in een nog ongerepte wildernis die u te voet kan ontdekken of per 4 x 
4. U heeft dagelijks keuze uit twee activiteiten (bootsafari, wandelsafari of jeepsafari).
Overnachting Selous Wilderness Camp (vol pension + 2 activiteiten)
Dag 5: Selous - Zanzibar
Na een wandelsafari in de ochtend transfer naar Mtemere airstrip voor de vlucht naar 
Zanzibar. Bij aankomst op de luchthaven van Zanzibar wordt u verwelkomd door een lokale 
vertegenwoordiger die u naar The Swahili House in Stone Town brengt.
Overnachting The Swahili House (half  pension)
Dag 6: Stone Town
Ontdek de historische stad Stone Town met zijn labyrint aan nauwe straatjes, koraalwitte 
huizen en drukke bazaars. U kan de stad het best te voet verkennen.
Overnachting The Swahili House (half  pension)
Dag 7-9: Zanzibar
Na het ontbijt transfer naar Fumba Beach Lodge, waar u drie nachten verblijft. Optionele 
activiteiten: watersport, spabehandelingen, kruidentour, Jozani Forest, zwemmen met 
dolfijnen.
Overnachting Fumba Beach Lodge (half  pension)
Dag 10: Zanzibar - Dar es Salaam
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Dar es Salaam.

Selous - Zanzibar

•
   vanaf 2.715€
excl. int. vlucht
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ADIS ABEBA
(Addis Ababa)

Ethiopië, gelegen in de Hoorn van Afrika, grenst aan Eritrea, Djibouti, 
Somalië, Kenia en Soedan. In het noorden laat u zich betoveren door de 
eeuwenoude obelisken, kastelen, kloosters en rotskerken. In de zuidelijke 
savannes leven etnische stammen zoals de Mursi. De natuur en de 
vegetatie zijn al even veelzijdig als de mensen: ruige gebergtes, vruchtbare 
hoogvlakten, woestijnen, de meren van de Rift Vallei en grote rivieren 
zoals de Blauwe Nijl en de Omo. Ethiopië is tevens de bakermat van de 
mensheid, hier werden de oudste menselijke resten ter wereld opgegraven 
waaronder die van Lucy. De UNESCO heeft in het hele land zowel 
natuur- als cultuurgebieden opgenomen in de Werelderfgoedlijst. De grote 
verscheidenheid maakt Ethiopië tot één van de boeiendste bestemmingen van 
het Afrikaanse continent.

Basisgegevens
Hoofdstad: Addis Abeba

Regeringsvorm: Federale republiek

Officiële landstaal: Amhaars, maar ook Engels in beperkte mate

Oppervlakte: 1.130.000 km²

Inwoners: 115,3 miljoen

Munteenheid: Birr (ETB)

Telefoon landcode: +251

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort geldig tot 6 maanden na 
terugkeer.
Visum: verplicht. Vooraf online aan te vragen (evisa.gov.et). Single entry 52 
USD (30 dagen geldig).
Gezondheid: er is een risico op gele koorts in dit land waardoor vaccinatie 
strikt aanbevolen is. Er is een belangrijk malariarisico in het hele land. We 
raden insectenwereld middel aan in combinatie met malariapillen.
Stroom: 220V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash. Kredietkaarten in beperkte mate.
Tijdsverschil: zomer: +1u • winter: +2u.
Klimaat: tropisch klimaat. Regenseizoen van juni tot september.

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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ETHIOPIË

ADIS ABEBA
(Addis Ababa)

YEMEN

SOMALIË

SUDAN

DJIBOUTI

Turmi Arba Minch

Jinka

Inbegrepen in de prijs: Ontvangst op de luchthaven. Transfers en stadsbezoek in 
Addis Abeba met minibus. Alle overig transport in 4x4 voertuig. Alle overnachtingen 
op basis van half  pension. Alle entreegelden van de bezienswaardigheden volgens 
programma incl. lokale Engelstalige gids. Boottocht op het Chamo meer. Afscheidsdiner 
met traditionele Ethiopische gerechten en muziek. 

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

•
  vanaf 1.420€

excl. vlucht

Dag 1: Addis Abeba
Bij aankomst op de internationale luchthaven Addis Abeba Bole wordt u verwelkomd 
door uw chauffeur. Hij brengt u naar het hotel in de hoofdstad. Vandaag staat er nog een 
stadstour in Addis Abeba op het programma.
Overnachting Caravan Hotel (half  pension)
Dag 2: Addis Abeba - Arba Minch 
Na het ontbijt vertrekt u naar Arba Minch, genoemd naar de 40 warmwaterbronnen in de 
omgeving. Onderweg bezoekt u Tiya, een UNESCO Werelderfgoedsite bekend voor de 36 
rechtopstaande stenen.
Overnachting Paradise Lodge of  Swaynes Hotel (half  pension)
Dag 3: Arba Minch
Begeleid bezoek aan de Dorze stam die in bijenkorfvormige hutten van bamboe wonen. In 
de namiddag maakt u een boottocht op het Chamo meer waar u krokodillen, nijlpaarden en 
verschillende vogelsoorten van dichtbij kan bewonderen.
Overnachting Paradise Lodge of  Swaynes Hotel (half  pension)
Dag 4: Arba Minch - Jinka
Tijdens de rit naar Jinka rijdt u doorheen indrukwekkende terraslandschappen en bezoekt u 
de Tsemay stam.
Overnachting Jinka Resort of  Orit Hotel (half  pension)
Dag 5: Jinka - Turmi 
Uitstap naar het Mago Nationaal Park, een ongerept natuurgebied waar u giraffen, olifanten 
en zebra’s kan zien. U maakt kennis met het leven en de tradities van de Mursi stam, een 
nomadenvolk waarbij de vrouwen een grote, ronde schijf  in hun onderlip dragen.
Overnachting Buska Lodge of  Turmi Lodge (half  pension)
Dag 6: Turmi
U bezoekt de Dassanech stam in Omorate, bekend om hun ‘passagerituelen’ bij de 
vrouwen. In de namiddag gaat u naar de Karo, die opvallen door hun beschilderde lichamen 
en traditionele dansen.
Overnachting Buska Lodge of  Turmi Lodge (half  pension)
Dag 7: Turmi - Arba Minch 
Na het ontbijt rijdt u terug naar Arba Minch en zetten koers naar de Konso stam, 
hardwerkende landbewerkers en getalenteerde wevers. Hun producten verhandelen en 
ruilen ze op de wekelijkse markt.
Overnachting Paradise Lodge of  Swaynes Hotel (half  pension)
Dag 8: Arba Minch - Addis Abeba 
Terugrit naar Addis Abeba door de Great Rift Vallei. Afscheidsdiner en transfer naar de 
luchthaven voor uw terugvlucht.

Zuidelijk Ethiopië

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. Single suppl.
01/11/20-31/10/21 1.890 1.420 320

Individueel Gids/chauffeur 4 x 4
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Inbegrepen in de prijs: Ontvangst op de luchthaven. Alle transport in minibus. 
Alle overnachtingen op basis van half  pension. Alle entreegelden van de 
bezienswaardigheden volgens programma incl. lokale Engelstalige gids. Stadsbezoek 
in Addis Abeba. Boottocht op het Tana meer. Traditionele koffieceremonie op een 
gepast moment tijdens de reis. Afscheidsdiner met traditionele Ethiopische gerechten 
en muziek.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

•
  vanaf 2.100€

excl. vlucht

Dag 1: Addis Abeba
Bij aankomst op de internationale luchthaven Addis Abeba Bole wordt u verwelkomd 
door uw chauffeur. Hij brengt u naar het hotel in de hoofdstad. Vandaag staat er nog een 
stadstour in Addis Abeba op het programma.
Overnachting Caravan Hotel (half  pension)
Dag 2: Addis Abeba - Bahir Dar
Na het ontbijt vertrek naar Bahir Dar. Onderweg passeert u de landbouwvelden van de lokale 
bevolking en de prachtige Blue Nile Gorge, bijna even indrukwekkend als de Grand Canyon.
Overnachting Avanti Blue Nile Resort (half  pension)
Dag 3: Bahir Dar 
In de voormiddag bezoekt u de spectaculaire watervallen van de Blauwe Nijl. Na de 
lunch maakt u een boottocht op het Tana meer, het grootste meer van Ethiopië met 
middeleeuwse eilandkloosters.
Overnachting Avanti Blue Nile Resort (half  pension)
Dag 4: Bahir Dar - Gondar 
Rit naar Gondar, de hoofdstad van Ethiopië in de 17de eeuw. Bezoek aan het 
indrukwekkende kasteel en de baden van koning Fasiladas en de Debre Berhan Selassie 
kerk met zijn unieke muurschilderingen.
Overnachting Goha Hotel (half  pension)
Dag 5: Gondar - Debark 
Vroeg vertrek naar Debark, een klein dorp op 2.700 m hoogte vlakbij het Simien Nationaal 
Park (UNESCO). Na registratie bezoekt u het park. Met een beetje geluk ziet u een 
lammergier of de Gelada baviaan.
Overnachting Simien Mountain Lodge (half  pension)
Dag 6: Debark - Axum 
Na een ochtendwandeling in het park volgt een lange rit naar Axum. Onderweg kan u 
genieten van het prachtig landschap langs het Simien Gebergte en de Tekeze Gorge.
Overnachting Sabean International Hotel (half  pension)
Dag 7: Axum
Bezoek aan het paleis van keizer Kaleb, de ondergrondse tombes, de kathedraal van de 
Heilige Maria van Zion (het Ark des Verbonds) en de torenhoge obelisken.
Overnachting Sabean International Hotel (half  pension)
Dag 8: Axum - Mekele
Door het Adwa Gebergte rijdt u naar Adigrat met bezoek aan Yeha met de 2.500 jaar oude 
Tempel van de Maan. Vervolgens rit naar Mekele.
Overnachting Axum Hotel (half  pension)
Dag 9: Mekele - Lalibela 
Lange rit door een prachtig landschap naar Lalibela, waar u tegen de avond aankomt. U 
houdt een korte stop aan het Ashenge Meer.
Overnachting Zagwe Hotel (half  pension)
Dag 10: Lalibela
De 11 rotskerken van Lalibela staan op de UNESCO Werelderfgoedlijst en zijn één van 
de hoogtepunten van deze reis. Ze werden in het begin van de 13de eeuw op een 
spectaculaire manier uit de rotsen gehouwen in opdracht van koning Lalibela.
Overnachting Zagwe Hotel (half  pension)
Dag 11: Lalibela - Dessie 
Rit naar Dessie door de hooglanden waar u de Gelada baviaan kan spotten. Bezoek aan de 
Wollo stam en korte stop bij het Hayq Estifanos klooster aan het Hayq Meer.
Overnachting Melbourne Hotel (half  pension)
Dag 12: Dessie - Addis Abeba 
Vandaag rijdt u terug naar de hoofdstad Addis Abeba via de Tarmaber tunnel doorheen de 
Great Rift Vallei. Afscheidsdiner en transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht.

Historisch Ethiopië

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. Single suppl.
01/11/20-31/10/21 2.710 2.100 515

Individueel Gids/chauffeur (Mini)bus
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OEGANDA
Jinja
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KAMPALA

Oeganda, de “Parel van Afrika”, het land van de prachtige natuur, de 
Nijlbronnen en de berggorilla’s, weelderig begroeide bergen en ingeslapen 
vulkanen. Oeganda heeft heel wat te bieden als relatief  onbekende 
vakantiebestemming. Toeristen worden er heel gastvrij en vriendelijk 
ontvangen. Het land is politiek heel stabiel, rustig en veilig en men investeert 
enorm om het toerisme tot bloei te brengen.

Basisgegevens
Hoofdstad: Kampala

Regeringsvorm: Republiek

Officiële landstaal: Engels, Ki-Swahili is de handelstaal

Oppervlakte: 199 540 km²

Inwoners: 45,9 miljoen

Munteenheid: Oeganda shilling (UGX)

Telefoon landcode: +256

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort geldig tot 6 maanden na 
terugkeer.
Visum: verplicht. Vooraf online aanvragen (visas.immigration.go.ug). Single 
entry USD 50, multiple entry USD 100 of Oost-Afrikaans visum (combi 
Kenia, Oeganda en Rwanda) USD 100.
Gezondheid: vaccinatie tegen gele koorts is verplicht voor alle reizigers 
vanaf de leeftijd van 1 jaar. Er is een belangrijk malariarisico in het hele land. 
We raden insectenwereld middel aan in combinatie met malariapillen.
Stroom: 220V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash. Kredietkaarten worden niet overal aanvaard.
Tijdsverschil: zomer: +2u • winter: +1u.
Klimaat: tropisch klimaat.

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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KENIA

OEGANDA

D.R.C

KAMPALA

SUDAN

Port Bell

Lake Edward

Lake Albert

Murchison Falls

Lake Bunyonyi

Inbegrepen in de prijs: Overnachtingen (zoals beschreven of  gelijkwaardig) in 
accommodatie of  op campsites in grote canvastent. Maaltijden zoals beschreven. 
Transport in avontuurlijke truck. Alle parkgelden volgens programma. Activiteiten: 
chimpansee trektocht en gorilla trektocht (incl. permits). Diensten van professionele 
crew.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, pre- of  post-nacht Hillside Plaza Hotel (€ 60 
pp in dubbel, € 95  in single), luchthaventransfers (€ 50 single, € 35 pp bij ≥ 2 pers. 
- per traject), overige maaltijden, dranken, optionele activiteiten, persoonlijke uitgaven, 
fooien, visumkosten, reisverzekering.

Reisdata 2021: Jan: 15*, 29 – Feb: 12, 26* - Mar: 12, 26(D) – Apr: 09, 23* 
Mei: 07, 21 – Jun: 04(D), 18* - Jul: 02, 16, 30 – Aug: 13*(D), 20, 27 
Sep: 03, 10*, 24 – Okt: 08(D), 22 – Nov: 05*, 19 – Dec: 03, 17(D), 31* 
*Gegarandeerd vertrek, (D) Engelstalige begeleiding met Duitse tolk

Minimumleeftijd gorilla trektocht: 16 jaar.
Opgelet: de prijs van de gorilla permit is onder voorbehoud van wijziging.

Praktisch: Min. 4 deelnemers (tenzij gegarandeerd vertrek). Max. 20 deelnemers. 
Bagage beperkt tot 1 stuk van max. 15-20kg per persoon. Voorzie een zachte 
reistas. Er wordt een actieve participatie verwacht bij het bereiden van de maaltijden 
en het opzetten van het kamp. Omdat de rondreis op dag 1 om 10u00 begint, is het 
noodzakelijk de nacht ervoor in Kampala te verblijven.

Dag 1: Kampala - Murchison Falls
Om 10u00 vertrek vanuit het Hillside Plaza Hotel in Kampala. Rit naar Murchison Falls NP, 
het grootste park van Oeganda. De gids zal u briefen over de activiteiten voor de volgende 
dag. L D
Overnachting Kabalega Resort Hotel of  campsite
Dag 2: Budongo Central Forest Reserve
Budongo Forest is het grootste mahoniewoud in Oost-Afrika en de thuisbasis van het 
grootste aantal chimpansees in Oeganda. U gaat op bootcruise in Murchison Falls NP en 
chimpanseetrektocht. B L D
Overnachting Kabalega Resort Hotel of  campsite 
Dag 3: Lake Kikorongo
Vandaag rijden we naar de rand van het Queen Elizabeth National Park. Onze 
accommodatie is gelegen op een heuvel die zicht biedt op Lake Kikorongo. B L D 
Overnachting Simba Safari Camp of  campsite
Dag 4: Lake Bunyonyi
Lake Bunyoni is een klein maar aantrekkelijk meer, bekend om zijn grote vogel– en 
otterpopulatie en verbluffende schoonheid. We bereiden ons voor op de gorilla trektocht de 
volgende dag. Optionele activiteit: kanovaren. B L D
Overnachting Lake Bunyonyi Overland Resort of  campsite
Dag 5-6: Gorilla’s & Lake Bunyonyi
Een bezoek aan de met uitsterven bedreigde berggorilla’s is een uitstekende manier om 
hun toekomst te verzekeren. Het geld voor de vergunningen wordt namelijk gebruikt voor 
hun bescherming. Aangezien het aantal vergunningen erg beperkt is, kan de plaats waar we 
ze bezoeken variëren. Indien we geen vergunningen voor Oeganda bemachtigen, brengen 
we u er steeds tijdig van op de hoogte of het bezoek in Rwanda of Congo doorgaat. 
Aan Lake Bunyonyi kan u deelnemen aan optionele activiteiten zoals mountainbiken, 
trektochten, een bezoek aan een pygmeedorp of een tour in Rwanda. B L D
Overnachting Lake Bunyonyi Overland Resort of  campsite
Dag 7: Lake Bunyonyi - Kampala 
Vandaag keren we terug naar Kampala, waar de rondreis eindigt in het Hillside Plaza Hotel 
in de vroege avond. B

B = ontbijt, L = lunch, D = avondmaal

Gorilla Encounter
Groep Max.20 pers.Internationaal Avontuurlijk

•
  vanaf 1.890€

excl. vlucht

Prijs per persoon in euro 2021 Dubbel Single suppl. Green seat
Kamperen 1.890 0 10
Accommodatie 2.110 145 10

Green seat = de optionele mogelijkheid om je CO2-emissie tijdens de rondreis te compenseren



Oeganda

Afrika | Rondreis | 97

KENYA
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KAMPALA

SUDAN

Lake Edward
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 Forest NP

Kigali

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 Landcruiser met 
pop-up dak voor de beste safari-ervaring. Alle overnachtingen op basis van vol pension 
(behalve dag 1). Alle activiteiten volgens programma. Entreegeld voor de nationale 
parken. 1 chimpansee permit per persoon. 1 gorilla permit per persoon. Oegandese 
Engelstalige gids/chauffeur.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, overige maaltijden, dranken, optionele 
activiteiten, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering. 

Minimumleeftijd gorilla trektocht: 16 jaar.
Opgelet: de prijs van de gorilla permit is onder voorbehoud van wijziging.

•
  vanaf 2.680€

excl. vlucht

Dag 1: Entebbe
Bij aankomst op de luchthaven van Entebbe wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger. Transfer naar uw verblijf.
Overnachting The Guinea Fowl (kamer & ontbijt)
Dag 2: Kibali Forest
Na het ontbijt vertrek naar Kibale Forest. Het is een lange reisdag, maar de tocht is 
indrukwekkend. U rijdt door verschillende kleine dorpjes, bossen en theeplantages. Bij 
aankomst geniet u van een lokale lunch alvorens u op moeraswandeling vertrekt in Kibale 
Forest.
Overnachting Turaco Treetops (vol pension)
Dag 3: Kibale Forest - Queen Elizabeth NP
’s Ochtends neemt een ervaren ranger u mee op chimpanseetrektocht. Geniet van een 
lunch in de lodge alvorens u vertrekt naar Queen Elizabeth Nationaal Park, het op één na 
grootste park van Oeganda en de thuisbasis van leeuwen, luipaarden, olifanten en buffels. 
Overnachting Ihamba Safari Lodge (vol pension)
Dag 4: Queen Elizabeth NP & Kazinga Kanaal
In de vroege ochtend gaat u op safari door het park. In de namiddag maakt u een 
bootsafari op het Kazinga Kanaal, zonder twijfel één van de hoogtepunten van deze reis. U 
ziet er hopelijk nijlpaarden, olifanten, buffels, krokodillen en prachtige vogels.
Overnachting Ihamba Safari Lodge (vol pension)
Dag 5: Bwindi Impenetrable Forest & Mutanda meer
Vandaag rijdt u naar Lake Mutanda in het uiterste zuidwesten van Oeganda, bij de grens 
met Rwanda en Congo. Daar heeft u een schitterend uitzicht op het Virunga gebergte. 
Overnachting Mutanda Lake Resort (vol pension)
Dag 6: Gorilla trektocht
Vandaag ontmoet u berggorilla’s. Het Bwindi Impenetrable Forest is het enige woud in 
Afrika waar zowel berggorilla’s als chimpansees leven. Daarnaast leven er nog 5 andere 
primaatsoorten, 113 zoogdiersoorten, 200 vlindersoorten en 360 vogelsoorten. Oog in 
oog staan met een gorilla is een buitengewone belevenis.
Overnachting Mutanda Lake Resort (vol pension)
Dag 7: Kigali 
Vandaag vertrekt u richting Kigali (Rwanda) met een lunchpakket. U bezoekt het Genocide 
Memorial Centre, een aangrijpende ervaring. U geniet van een afscheidsdiner in het 
beroemde Hotel Des Mille Collines, dat een belangrijke rol speelde als schuilplaats voor de 
Tutsi’s tijdens de Rwandese genocide in 1994. Transfer naar de luchthaven.

Oeganda Hoogtepunten
Individueel Gids/chauffeur 4 x 4

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-28/02/21 3.490 2.905 2.800
01/03/21-31/05/21 3.370 2.790 2.680
01/06/21-31/10/21 3.490 2.905 2.800
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Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 Landcruiser met 
pop-up dak voor de beste safari-ervaring. Alle overnachtingen op basis van vol pension 
(behalve dag 1). Alle activiteiten volgens programma. Entreegeld voor de nationale 
parken. 1 chimpansee permit per persoon. 1 gorilla permit per persoon. Oegandese 
Engelstalige gids/chauffeur.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, overige maaltijden, dranken, optionele 
activiteiten, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Minimumleeftijd gorilla trektocht: 16 jaar.
Opgelet: de prijs van de gorilla permit is onder voorbehoud van wijziging.

•
  vanaf 3.870€

excl. vlucht

Dag 1: Entebbe
Bij aankomst op de luchthaven van Entebbe wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger. Transfer naar uw verblijf.
Overnachting Karibu Guest House (kamer & ontbijt)
Dag 2: Murchison Falls Nationaal Park
Rit van Kampala naar Ziwa Rhino Sanctuary. Tijdens een safariwandeling komt u er op 
enkele meters afstand van neushoorns te staan. Vervolgens rit naar het Murchison Falls NP, 
het grootste park van Oeganda met veel giraffen, leeuwen, olifanten, gazelles, krokodillen 
en luipaarden.
Overnachting Paraa Safari Lodge  (vol pension)
Dag 3: Murchison Falls Nationaal Park
Ochtendsafari in het park en ’s middags bootsafari. Vlak bij de watervallen stapt u uit voor 
een stevige wandeling naar de top, die wordt beloond met een spectaculair zicht op de 
watervallen, de Nijl en het park.
Overnachting Paraa Safari Lodge  (vol pension)
Dag 4: Kibale Forest
Na het ontbijt vertrek naar het Kibale Forest, waar maar liefst 13 verschillende 
apensoorten en bijzondere vogelsoorten wonen. Het is een lange reisdag, maar de tocht is 
indrukwekkend.
Overnachting Turaco Treetops (vol pension)
Dag 5: Chimpansees en moeraswandeling
In het Kibale Forest neemt een ervaren gids u mee op chimpanseetrektocht. Na de lunch 
maakt u een natuurwandeling langs bossen, moerassen en kleine dorpjes.
Overnachting Turaco Treetops (vol pension)
Dag 6: Queen Elizabeth Nationaal Park
Na het ontbijt rit naar Queen Elizabeth NP, aan de voet van het Rwenzori gebergte. Safari 
op weg naar de lodge, dat een prachtig uitzicht heeft op het Kazinga Kanaal. Tijdens de 
bootsafari ‘s namiddags zal u nijlpaarden, olifanten, buffels, krokodillen en prachtige vogels 
spotten.
Overnachting Mweya Safari Lodge (vol pension)
Dag 7: Bwindi Impenetrable Forest & Mutanda meer
Vandaag rijdt u naar Lake Mutanda, in het uiterste zuidwesten van Oeganda, bij de grens 
met Rwanda en Congo. Daar heeft u een schitterend uitzicht op het Virunga gebergte. 
Overnachting Mutanda Lake Resort (vol pension)
Dag 8: Gorilla trektocht
Vandaag ontmoet u berggorilla’s. Het Bwindi Impenetrable Forest is het enige woud in 
Afrika waar zowel berggorilla’s als chimpansees leven. Daarnaast leven er nog 5 andere 
primaatsoorten, 113 zoogdiersoorten, 200 vlindersoorten en 360 vogelsoorten. Oog in 
oog staan met een gorilla is een buitengewone belevenis.
Overnachting Mutanda Lake Resort (vol pension)
Dag 9: Lake Mburo Nationaal Park
Na een vroeg ontbijt vertrek naar het Lake Mburo Nationaal Park, één van de kleinste 
natuurparken van Oeganda, maar het enigste park tijdens uw reis waar u elandantilopen 
kan zien. Bij aankomst geniet u van een heerlijke lunch alvorens u op namiddagsafari 
vertrekt.
Overnachting Mihingo Lodge (vol pension)
Dag 10: Lake Mburo Nationaal Park - Entebbe
Vandaag staat er een wandelsafari in het Lake Mburo Nationaal Park op het programma. 
Nadien kan u genieten van een lekkere brunch in de lodge. Op de terugweg naar Entebbe 
stopt u nog even bij de evenaar voor een foto en souvenirtje. Afscheidsdiner in Entebbe 
(indien vertrek om 22u of later) en transfer naar de luchthaven.

Oeganda Klassiek
Individueel Gids/chauffeur 4 x 4

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-28/02/21 4.860 4.155 4.050
01/03/21-31/05/21 4.680 3.980 3.870
01/06/21-31/10/21 4.860 4.155 4.050
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Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Alle binnenlandse vluchten (Entebbe-
Queen Elizabeth & Kihihi-Murchison Falls-Entebbe). Safari’s in 4x4 Landcruiser met 
pop-up dak voor de beste safari-ervaring. Alle overnachtingen en maaltijden zoals 
beschreven. Alle activiteiten volgens programma. Entreegeld voor de nationale parken. 
1 gorilla permit per persoon. Oegandese Engelstalige chauffeur.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, overige maaltijden, dranken, 
optionele activiteiten, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Minimumleeftijd gorilla trektocht: 16 jaar.
Opgelet: de prijs van de gorilla permit is onder voorbehoud van wijziging.
Praktisch: Omwille van beperkte vluchtdagen dient dag 1 op een vrijdag of  zondag te 
vallen. Bagage in zachte reistas beperkt tot 15kg per persoon incl. handbagage.

•
  vanaf 4.825€
excl. int. vlucht

Dag 1: Entebbe
Bij aankomst op de luchthaven van Entebbe wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger. Transfer naar het hotel.
Overnachting The Boma (kamer & ontbijt)
Dag 2: Entebbe - Queen Elizabeth NP
Vandaag wordt u naar de luchthaven gebracht voor de vlucht naar Mweya. Bij aankomst 
wordt u opgewacht door een chauffeur die u naar de lodge brengt. Deze namiddag kan u 
genieten van een eerste safari in Queen Elizabeth Nationaal Park. 
Overnachting Mweya Safari Lodge, luxe safari tent (half  pension)
Dag 3: Queen Elizabeth NP & Kazinga Kanaal
In de vroege ochtend gaat u op safari door het Queen Elizabeth Nationaal Park, het op één 
na grootste park van Oeganda. Na de lunch maakt u een bootsafari op het Kazinga Kanaal, 
vast één van de hoogtepunten van deze reis. U ziet er hopelijk nijlpaarden, olifanten en 
buffels, krokodillen en prachtige vogelsoorten.
Overnachting Mweya Safari Lodge, luxe safari tent (half  pension)
Dag 4: Ishasha & Bwindi Impenetrable Forest
Na een vroeg ontbijt vertrekt u naar de Ishasha sector, het zuidelijk deel van Queen 
Elizabeth NP. Hier heeft u de kans de beroemde boomklimmende leeuwen te spotten. 
Daarna rit naar Bwindi Forest. Vannacht slaapt u in een lodge met zicht op het 
dichtbegroeide woud. 
Overnachting Buhoma Lodge (vol pension)
Dag 5: Gorilla trektocht
Vandaag ontmoet u berggorilla’s. Het Bwindi Impenetrable Forest is het enige woud in 
Afrika waar zowel berggorilla’s als chimpansees leven. Daarnaast leven er nog 5 andere 
primaatsoorten, 113 zoogdiersoorten, 200 vlindersoorten en 360 vogelsoorten. Oog in 
oog staan met een gorilla is een buitengewone belevenis.
Overnachting Buhoma Lodge (vol pension)
Dag 6: Murchison Falls Nationaal Park
U neemt een vlucht van Kihihi naar Murchison Falls met een overstap in Entebbe. Bij 
aankomst transfer naar de lodge. Murchison Falls NP is het grootste park van Oeganda met 
veel giraffen, leeuwen, olifanten, gazelles, krokodillen en luipaarden.
Overnachting Paraa Safari Lodge, luxe tent (vol pension)
Dag 7: Murchison Falls Nationaal Park
Ochtendsafari in het park en ’s middags bootsafari. Vlak bij de watervallen stapt u uit voor 
een stevige wandeling naar de top, die wordt beloond met een spectaculair zicht op de 
watervallen, de Nijl en het park.
Overnachting Paraa Safari Lodge, luxe tent (vol pension)
Dag 8: Murchison Falls - Entebbe 
’s Ochtends heeft u de tijd om te relaxen in de lodge. Na de lunch vliegt u terug naar 
Entebbe. Aansluiting met uw internationale vlucht.

Oeganda Vliegreis
Individueel Fly-inChauffeur 4 x 4

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-30/11/20 6.370 5.075 4.825
01/12/20-28/02/21 6.990 5.635 5.350
01/03/21-31/03/21 6.525 5.230 4.965
01/04/21-31/05/21 6.370 5.075 4.825
01/06/21-30/06/21 6.525 5.230 4.965
01/07/21-30/09/21 6.990 5.635 5.350
01/10/21-31/10/21 6.525 5.230 4.965
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Rwanda Intro

D.R.C

VIRUNGA

BURUNDI

RWANDA

Het land van de duizend heuvels heeft de zwarte bladzijde uit zijn recente 
geschiedenis definitief  omgeslagen. De economie groeit razendsnel en 
toerisme is hier een belangrijk onderdeel van. Rwanda is natuurlijk gekend 
voor zijn gorilla’s maar minder gekend is dat er in dit kleine land een nationaal 
park is dat kan uitpakken met de Big Five: Akagera Nationaal Park. Hier zal je 
Afrika nog beleven in zijn puurste vorm. 

Basisgegevens
Hoofdstad: Kigali

Regeringsvorm: Republiek.

Officiële landstaal: Kinyarwanda, Engels en Frans

Oppervlakte: 26.338 km²

Inwoners: 13 miljoen

Munteenheid: Rwandese frank (RWF)

Telefoon landcode: +250

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort geldig tot 6 maand na terugkeer.
Visum: verplicht. Vooraf aanvragen bij de ambassade of online (migration.
gov.rw).  Transitvisum USD 30 (72u), single entry USD 50, multiple entry 
USD 70 of Oost-Afrikaans visum (combi Kenia, Rwanda, Oeganda) USD 
100. Online kan er enkel met Visa kaart betaald worden.
Gezondheid: er is een risico op gele koorts in dit land waardoor vaccinatie 
strikt aanbevolen is. Indien u vanuit een ander land vertrekt (zelfs na korte 
transit in de luchthaven), waar gele koorts kan voorkomen is vaccinatie 
officieel vereist. Er is een belangrijk malariarisico in het hele land. We raden 
insectenwereld middel aan in combinatie met malariapillen. 
Stroom: 230-240V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash en kredietkaarten.
Tijdsverschil: zomer: geen • winter: +1u.
Klimaat: tropisch klimaat. Regenseizoen van maart tot mei en oktober tot 
eind november.

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.

D. R. OF CONGO

BURUNDI

RWANDA

D. R. OF CONGO

BURUNDI

RWANDA
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Primaten in Rwanda

•
  vanaf 2.360€

excl. vlucht

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 Landcruiser met 
pop-up dak voor de beste safari-ervaring. Alle overnachtingen op basis van vol pension 
(behalve dag 1). Alle activiteiten volgens programma. Entreegeld voor de nationale 
parken. 1 chimpansee permit per persoon. Oegandese Engelstalige gids/chauffeur.

Keuze uit 3 activiteiten op dag 6:  
•Gorilla trektocht (incl. permit): € 1.790 per persoon  
• Dian Fossey Tomb Trail: € 90 per persoon 
• Golden Monkey Tracking: € 120 per persoon

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, overige maaltijden, dranken, optionele 
activiteiten, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Minimumleeftijd gorilla trektocht: 16 jaar.
Opgelet: de prijs van de gorilla permit is onder voorbehoud van wijziging

Dag 1: Kigali
Bij aankomst op de luchthaven van Kigali wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger. Transfer naar het hotel (15 min.).
Overnachting Urban City Blue Hotel (kamer & ontbijt)
Dag 2: Nyungwe Forest NP
De reis gaat naar het Nyungwe Forest, één van de grootste tropische regenwouden van 
Oost- en Centraal Afrika. Naast de 13 verschillende apensoorten is het ook een paradijs 
voor vogelliefhebbers met 310 verschillende vogelsoorten, waarvan 26 endemisch zijn. De 
lodge ligt op de top van een berg met uitzicht over de jungle en Lake Kivu in de verte.
Overnachting Top View Hill Hotel (vol pension)
Dag 3: Chimpansee trektocht
Om 04u30 vertrekt u naar Cyamudongo of Uwinka Forest voor de chimpanseetrektocht. 
U ziet de apen ontwaken en uit hun nest komen. Over het algemeen zitten ze hoog in de 
bomen, dus een verrekijker komt goed van pas! Optioneel: canopy walk (1u30min.).
Overnachting Top View Hill Hotel (vol pension)
Dag 4: Lake Kivu
Na het ontbijt reist u naar Kibuye, een stad gelegen op de oostelijke oever van het Kivu 
meer. U kunt beslissen om de Ndaba Falls te bezoeken of een boottocht te maken op het 
meer (excl.).
Overnachting Cormoran Lodge (vol pension)
Dag 5: Volcanoes Nationaal Park
Na het ontbijt zet u de reis verder naar het Volcanoes National Park, de thuisbasis van de 
berggorilla. U overnacht aan de rand van het vulkanische regenwoud, waar u uitkijkt op de 
machtige Mt. Sabinyo.
Overnachting Mountain Gorilla View Lodge (vol pension)
Dag 6: Volcanoes Nationaal Park
Vandaag heeft u de keuze uit drie activiteiten:
1.Gorilla Trektocht: vanuit de lodge rijdt u ong. 30 min. naar het Office Rwandais du 

Tourisme et Des Parc Nationaux (ORTPN). Hier wordt u in groepen verdeeld, krijgt u 
een briefing en rijdt u naar het startpunt van de trektocht. U zal stevig moeten klimmen 
over modderige paden. Een goede fysieke conditie is dus vereist. Eenmaal bij de gorilla’s 
blijft u een uur in hun gezelschap.

2.Dian Fossey Tomb Trail: deze tocht brengt u van het Karisoke Research Camp naar 
Volcanoes NP en gaat langs het graf van Dian Fossey, een Amerikaanse dierkundige die 
jarenlang gorillagroepen observeerde in de bergwouden van Rwanda. Ook hier dienen 
heuvels beklommen te worden, dus een degelijke fysieke conditie is nodig.

3.Golden Monkey Tracking: ondanks hun grote aanwezigheid, zijn Golden Monkeys schuw 
en ontzettend snel. Tijdens deze tocht zijn een fototoestel en verrekijker dus handig. 
Elke trektocht is weer anders in duurtijd en moeilijkheidsgraad, afhankelijk van de locatie 
van de aapjes.

Overnachting Mountain Gorilla View Lodge (vol pension)
Dag 7: Kigali
Keer terug naar Kigali met onderweg een bezoek aan de Nyamata Genocide Memorial 
Church en het Genocide Memorial and Education Centre, dat in het teken staan van de 
Rwandese genocide in 1994. Afscheidsdiner in Hotel des Mille Collines. Transfer naar de 
luchthaven voor uw terugvlucht.

Indien u niet voor de gorilla trektocht in Rwanda kiest, kan u opteren voor 
een 3-daagse verlenging in Oeganda met gorilla trektocht in Bwindi.
Dag 7: Lake Mutanda
In plaats van terug te keren naar Kigali, wordt u naar Lake Mutanda in Oeganda gebracht. 
Daar heeft u een schitterend uitzicht op het Virunga gebergte. 
Overnachting Mutanda Lake Resort (vol pension)
Dag 8: Gorilla trektocht
Vandaag ontmoet u berggorilla’s. Het Bwindi Impenetrable Forest is het enige woud in 
Afrika waar zowel berggorilla’s als chimpansees leven. Oog in oog staan met een gorilla is 
een buitengewone belevenis.
Overnachting Mutanda Lake Resort (vol pension)
Dag 9: Kigali
U steekt de grens met Rwanda terug over. Bezoek aan het Nyamata Genocide Memorial 
Church en het Genocide Memorial and Education Centre, gevolgd door een afscheidsdiner 
in Hotel des Mille Collines. Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht.

Individueel Gids/chauffeur 4 x 4

D. R. OF CONGO KIGALI

Volcanoes 

Lake Mutanda

Lake
Kivu

Nyungwe

RWANDA

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-31/12/20 3.120 2.485 2.365
01/01/21-28/02/21 3.310 2.610 2.480
01/03/21-31/05/21 3.195 2.490 2.360
01/06/21-31/10/21 3.310 2.610 2.480
Optionele verlenging Oeganda
01/11/20-28/02/21 1.620 1.445 1.385
01/03/21-31/05/21 1.560 1.385 1.325
01/06/21-31/10/21 1.620 1.445 1.385
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D. R. OF CONGO
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RWANDA

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 Landcruiser met 
pop-up dak voor de beste safari-ervaring. Alle overnachtingen op basis van vol pension 
(behalve dag 1). Alle activiteiten volgens programma. Entreegeld voor de nationale 
parken. 1 chimpansee permit per persoon. Oegandese Engelstalige gids/chauffeur.

Keuze uit 3 activiteiten op dag 7:  
•Gorilla trektocht (incl. permit): € 1.790 per persoon  
• Dian Fossey Tomb Trail: € 90 per persoon 
• Golden Monkey Tracking: € 120 per persoon

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, overige maaltijden, dranken, optionele 
activiteiten, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

Minimumleeftijd gorilla trektocht: 16 jaar.
Opgelet: de prijs van de gorilla permit is onder voorbehoud van wijziging

•
  vanaf 3.300€

excl. vlucht

Dag 1: Kigali
Bij aankomst op de luchthaven van Kigali wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger. Transfer naar het hotel (15 min.).
Overnachting Urban City Blue Hotel (kamer & ontbijt)
Dag 2: Kigali - Nyungwe Forest NP
De reis gaat naar het Nyungwe Forest, één van de grootste bossen van Oost- en Centraal 
Afrika. Naast de 13 verschillende apensoorten is het met 310 verschillende vogelsoorten 
een paradijs voor vogelliefhebbers. De lodge ligt op de top van een berg met zicht op het 
regenwoud en Lake Kivu.
Overnachting Top View Hill Hotel (vol pension)
Dag 3: Chimpansee trektocht
Vroeg vertrek om 4u30 naar Cyamudongo Forest of Uwinka voor de chimpansee trektocht. 
U ziet de apen ontwaken en uit hun nest komen. Over het algemeen zitten ze hoog in de 
bomen, dus een verrekijker komt goed van pas! Optioneel: canopy walk (1u30min.).
Overnachting Top View Hill Hotel (vol pension)
Dag 4-5: Lake Kivu
Na het ontbijt reist u naar Kibuye, gelegen op de oostelijke oever van het Kivu meer. Indien 
gewenst kan u een boottocht maken op het meer. De volgende dag kan u kiezen om deel 
te nemen aan de optionele activiteiten of te relaxen in de lodge. Optioneel: kajakken of 
bezoek aan Ndaba Falls. 
Overnachting Cormoran Lodge (vol pension)
Dag 6: Volcanoes Nationaal Park
Na het ontbijt zet u de reis verder naar het Volcanoes National Park, de thuisbasis van de 
berggorilla. U overnacht aan de rand van het vulkanische regenwoud. Vanuit uw kamer ziet 
u zelfs de machtige piek van Mt. Sabinyo.
Overnachting Mountain Gorilla View Lodge (vol pension)
Dag 7: Gorilla trektocht
Vandaag heeft u de keuze uit drie activiteiten:
1.Gorilla Trektocht: vanuit de lodge rijdt u ong. 30 min. naar het Office Rwandais du 

Tourisme et Des Parc Nationaux (ORTPN). Hier wordt u in groepen verdeeld, krijgt u een 
briefing en rijdt u naar het startpunt van de trektocht, in een dichtbegroeid regenwoud. 
U zal stevig moeten klimmen over modderige paden. Een goede fysieke conditie is dus 
vereist. Eenmaal bij de gorilla’s mag u er een uur bij blijven, een fantastische ervaring!

2.Dian Fossey Tomb Trail: deze tocht brengt u van het Karisoke Research Camp naar 
Volcanoes NP en gaat langs het graf van Dian Fossey, een Amerikaanse dierkundige die 
jarenlang gorillagroepen observeerde in de bergwouden van Rwanda. Ook hier dienen 
heuvels beklommen te worden, dus een degelijke fysieke conditie is nodig.

3.Golden Monkey Tracking: ondanks hun grote aanwezigheid, zijn Golden Monkeys schuw 
en ontzettend snel. Tijdens deze tocht zijn een fototoestel en verrekijker dus handig. 
Elke trektocht is weer anders in duurtijd en moeilijkheidsgraad, afhankelijk van de locatie 
van de aapjes.

Overnachting Mountain Gorilla View Lodge (vol pension)
Dag 8: Akagera Nationaal Park
Vertrek naar Akakera Nationaal Park, in het noordoosten van Rwanda aan de grens met 
Tanzania. Het park is 2.500 km² groot en kent een grote diversiteit aan landschappen 
en wilde dieren (nijlpaarden, olifanten, wildebeesten, antilopen, giraffen, zebra’s, leeuwen, 
luipaarden en bijzondere watervogels).
Overnachting Akagera Game Lodge (vol pension)
Dag 9: Safari Akagera NP
’s Morgens maakt u een bootsafari op de Ihema rivier. U vaart langs kuddes nijlpaarden en 
krokodillen. In de namiddag gaat u op safari in het park.
Overnachting Akagera Game Lodge (vol pension)
Dag 10: Nyamata - Kigali
Vandaag rit naar Kigali met lunchbox. Bezoek aan de Nyamata Genocide Memorial Church 
en het Genocide Memorial and Education Centre, dat in het teken staan van de Rwandese 
genocide in 1994. Afscheidsdiner in Hotel des Mille Collines. Transfer naar de luchthaven 
voor uw terugvlucht.

Rwanda Hoogtepunten
Individueel Gids/chauffeur 4 x 4

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-31/12/20 4.405 3.500 3.335
01/01/21-28/02/21 4.695 3.680 3.480
01/03/21-31/05/21 4.515 3.500 3.300
01/06/21-31/10/21 4.695 3.680 3.480
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Virunga Intro

Virunga Nationaal Park, het oorspronkelijke Parc Albert, is één van de laatste 
echte wildernissen op deze planeet. Het was het eerste nationale park van 
Afrika en is sinds 1979 ook UNESCO werelderfgoed. Met zijn oppervlakte van 
7.800 vierkante kilometer is dit het meest biodiverse park van het continent. 
Het park telt een kwart van de totale berggorilla populatie en herbergt tevens 
chimpansees en de uiterst zeldzame okapi. Het uitzicht vanop de top van de 
Nyiragongo vulkaan is bovendien onvergetelijk. De regio waarin het park zich 
bevindt is niet van conflicten en natuurrampen gespaard gebleven en krabbelt 
nu langzaam recht. Toerisme zal hierbij een belangrijke rol moeten spelen.

Basisgegevens
Hoofdstad: Virunga ligt in de provincie Noord-Kivu van de Democratische 
Republiek Congo (DRC). Goma is de hoofstad van deze provincie.

Regeringsvorm: Republiek.

Officiële landstaal: Kikongo, Tshiluba, Frans, Lingala en Swahili

Oppervlakte: 59.483km² (Noord-Kivu) en 2.350.000 km² (DRC).

Inwoners: 7,5 miljoen (Noord-Kivu) en 90 miljoen (DRC)

Munteenheid: Congolese frank (CDF)

Telefoon landcode: +243

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort geldig tot 6 maanden na 
terugkeer.
Visum: Live To Travel verzorgt het visum voor u. Kostprijs: EUR 125 (14 
dagen geldig). Dit visum is enkel geldig voor de Virunga regio. U kan er dus 
niet mee reizen naar andere provincies. Indien u via Rwanda reist, dient u 
tweemaal een transitvisum aan te vragen voor dit land (zie p. 101).
Gezondheid: vaccinatie tegen gele koorts is verplicht voor alle reizigers 
vanaf de leeftijd van negen maanden. U moet het ‘gele boekje’ als bewijs 
kunnen voorleggen bij de grensovergang. Indien u dit niet in uw bezit heeft, 
zal u de toegang geweigerd worden. Er is een belangrijk malariarisico 
in de hele regio. We raden insectenwereld middel aan in combinatie met 
malariapillen.
Stroom: 220V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash in US dollars.
Tijdsverschil: zomer: geen • winter: +1u.
Klimaat: tropisch klimaat. Regenseizoen van midden maart tot eind mei en 
oktober/november.

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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Mikeno Mist & Tchegera
Individueel Chauffeur 4 x 4

Inbegrepen in de prijs: Alle transfers in Rwanda. Pre-overnachting in Kigali op 
basis van kamer en ontbijt. Alle transport binnen het park. Verblijf  binnen het 
Virunga Nationaal Park op basis van vol pension. 1 gorilla permit per persoon. 
Trektochtvergunning voor de Nyiragongo vulkaan. Visum voor Virunga Nationaal Park 
(apart vermeld, niet geldig voor de rest van DRC).

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, overige maaltijden, dranken, Nyiragongo rugzak 
(regenhoes, poncho, fleece, warme jas, slaapzak en lunchpakket, USD 100 pp), 
dragers tijdens Nyiragongo beklimming (USD 25 per drager voor 15kg), optionele 
activiteiten, alle persoonlijke uitgaven, fooien, reisverzekering. 

Minimumleeftijd gorilla trektocht: 16 jaar.
Opgelet: de prijs van de gorilla permit is onder voorbehoud van wijziging.

Dag 1: Aankomst Kigali
Bij aankomst op de luchthaven van Kigali (Rwanda) wordt u verwelkomd door een Live To 
Travel vertegenwoordiger, die u naar het hotel brengt. U overnacht in het beroemde Hotel 
Des Mille Collines, dat een belangrijke rol speelde als schuilplaats voor de Tutsi’s tijdens de 
Rwandese genocide in 1994.
Overnachting Hotel Des Mille Collines (kamer & ontbijt)
Dag 2: Grande Barrière - Kibumba
Transfer naar de Grande Barrière grenspost, waar u dient te arriveren om 11u45 en zich 
aan te melden bij het toeristenbureau van Virunga om 13u00. U krijgt een permit voor de 
gorilla trektocht en Nyiragongo beklimming overhandigd. Deze moeten bij aanvang van 
elke trektocht voorgelegd worden. Na de formaliteiten wordt u naar Kibumba Tented Camp 
gebracht voor uw overnachting. 
Overnachting Kibumba Tented Camp (vol pension)
Dag 3: Gorilla trektocht
Na een vroeg ontbijt ontmoet u uw gidsen voor de briefing over de gorilla trektocht. Het 
duurt ongeveer 1 à 2,5 uur om de gorilla’s te bereiken, afhankelijk van hun locatie en 
hoe het terrein er bij ligt. U brengt een uur met een groep gorilla’s door alvorens terug te 
keren naar het kamp en te genieten van een late lunch. De rest van de dag is er tijd voor 
natuurwandelingen en vogelspotten of in alle rust te ontspannen. 
Overnachting Kibumba Tented Camp (vol pension)
Dag 4: Nyiragongo beklimming
Vroeg ontbijt en om 08u15 transfer naar de Kibati Ranger Post. Bij aankomst krijgt u een 
briefing over de trektocht en de mogelijkheid om dragers te huren. De beklimming duur vier 
tot zes uur, waarna u overnacht op de top. 
Overnachting Nyiragongo Volcano Summit Shelters (vol pension)
Dag 5-6: Tchegera Island
’s Ochtends vroeg verlaat u de kraterrand en begint u aan de afdaling terug naar Kibati 
(duurt gemiddeld vier uur). Eenmaal beneden, wordt u via een boottocht uit Goma naar 
Tchegera Island op Lake Kivu gebracht. Tchegera is een fantastische plek om te relaxen na 
de beklimming. Wie toch nog beweging wil, kan zich uitleven met de kano of paddle board 
of gaan snorkelen.
Overnachting Tchegera Island Tented Camp (vol pension)
Dag 7: Goma - Kigali 
Na het ontbijt keert u terug naar Goma, steekt u de grens met Rwanda over en volgt een 
transfer naar de luchthaven van Kigali voor uw terugvlucht.
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•
  vanaf 1.880€

excl. vlucht

Prijs per persoon in euro Dubbel Single Visum
01/11/20-15/12/20 1.880 2.665 125
16/12/20-24/03/21 2.095 2.880 125
25/03/21-15/05/21 1.880 2.665 125
16/05/21-14/10/21 2.095 2.880 125
15/10/21-31/10/21 1.880 2.665 125
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Virunga Klassiek
Individueel Chauffeur 4 x 4
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Inbegrepen in de prijs: Alle transfers in Rwanda. Pre-overnachting in Kigali op 
basis van kamer en ontbijt. Alle transport binnen het park. Verblijf  binnen het 
Virunga Nationaal Park op basis van vol pension. Twee gorilla permits per persoon. 
Trektochtvergunning voor de Nyiragongo vulkaan. Visum voor Virunga Nationaal Park 
(apart vermeld, niet geldig voor de rest van DRC).

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, overige maaltijden, dranken, Nyiragongo rugzak 
(regenhoes, poncho, fleece, warme jas, slaapzak en lunchpakket, USD 100 pp), 
dragers tijdens Nyiragongo beklimming (USD 25 per drager voor 15kg), optionele 
activiteiten, alle persoonlijke uitgaven, fooien, reisverzekering. 

Minimumleeftijd gorilla trektocht: 16 jaar.
Opgelet: de prijs van de gorilla permit is onder voorbehoud van wijziging

•
  vanaf 2.995€

excl. vlucht

Dag 1: Aankomst Kigali
Bij aankomst op de luchthaven van Kigali (Rwanda) wordt u verwelkomd door een Live To 
Travel vertegenwoordiger, die u naar het hotel brengt. U overnacht in het beroemde Hotel 
Des Mille Collines, dat een belangrijke rol speelde als schuilplaats voor de Tutsi’s tijdens de 
Rwandese genocide in 1994.
Overnachting Hotel Des Mille Collines (kamer & ontbijt)
Dag 2: Grande Barrière - Mikeno 
Transfer naar de Grande Barrière grenspost, waar u dient te arriveren om 09u45 en zich 
aan te melden bij het toeristenbureau van Virunga om 11u00. U krijgt een permit voor de 
gorilla trektocht en Nyiragongo beklimming overhandigd. Deze moeten bij aanvang van elke 
trektocht voorgelegd worden. Na de formaliteiten wordt u naar Mikeno Lodge gebracht, 
gelegen nabij het hoofdkwartier van het park in Rumangabo. Bij aankomst wordt een late 
lunch geserveerd. De namiddag is ter vrije besteding met wandelroutes, vogelspotten of 
een bezoek aan de Congohounds. 
Overnachting Mikeno Lodge (vol pension)
Dag 3: Eerste gorilla trektocht
Na een vroeg ontbijt wordt u naar de Bukima Ranger Post gebracht, waar u uw ranger en 
gidsen ontmoet en wordt gebrieft over de gorilla trektocht. Het duurt ongeveer 1 à 2,5 uur 
om de gorilla’s te bereiken, afhankelijk van hun locatie en hoe het terrein er bij ligt. U brengt 
een uur met een groep gorilla’s door alvorens naar Ngila Lodge gebracht te worden. Late 
lunch en vervolgens tijd om de omgeving te verkennen, vogels te spotten of het plaatselijke 
bamboeproject te bezoeken.
Overnachting Ngila Lodge (vol pension)
Dag 4: Tweede gorilla trektocht
Om 08u30 start uw tweede gorilla trektocht. De lunch wordt in Ngila Lodge genuttigd om 
daarna terug naar Mikeno Lodge gebracht te worden. Tijd om gezellig bij het vuur te zitten 
met een goed boek of om het hoofdkwartier van de rangers te bezoeken. 
Overnachting Mikeno Lodge (vol pension)
Dag 5: Vrije tijd in Mikeno
Een volledige dag om te ontspannen, de omgeving te verkennen en te genieten van de 
rustige omgeving van Mikeno Lodge. 
Overnachting Mikeno Lodge (vol pension)
Dag 6: Nyiragongo beklimming
Vroeg ontbijt om vervolgens naar de Kibati Ranger Post gebracht te worden. Bij aankomst 
krijgt u een briefing over de trektocht en de mogelijkheid om dragers te huren. De 
beklimming duur vier tot zes uur, waarna u overnacht op de top. 
Overnachting Nyiragongo Volcano Summit Shelters (vol pension)
Dag 7: Goma - Kigali 
’s Ochtends vroeg verlaat u de kraterrand en begint u aan de afdaling terug naar Kibati 
(duurt gemiddeld vier uur). Eenmaal beneden, wordt u terug naar Goma gebracht met een 
drop-off  aan de Grande Barrière grenspost. Transfer naar de luchthaven van Kigali voor uw 
terugvlucht.

Prijs per persoon in euro Dubbel Single Visum
01/11/20-15/12/20 2.995 3.900 125
16/12/20-24/03/21 3.425 4.330 125
25/03/21-15/05/21 2.995 3.900 125
16/05/21-14/10/21 3.425 4.330 125
15/10/21-31/10/21 2.995 3.900 125
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Madagaskar, ook wel het “rode eiland” genoemd omwille van de roodbruine 
aarde, ligt 400km ten oosten van de oostkust van Afrika. Het eiland is 
ongeveer even groot als Frankrijk en België samen. Het hoogste punt van 
Madagaskar is Maromokotro op 2 876m hoogte. Door de centrale bergrug 
is er een zeer afwisselend landschap: het beboste berggebied Montagne 
d’Ambre ligt in het noorden, terwijl er iets meer naar het zuiden het 
grotendeels vulkanische Ankarantra-gebergte ligt met vele grotten, spelonken, 
kalksteenformaties en onderaardse rivieren. De tropische regenwouden 
aan de oostkust staan in schril contrast met het woestijnlandschap in het 
zuidwesten. De overheerlijke keuken, het ontelbaar aantal dieren en de 
prachtige natuur maken van dit eiland een uitstekende vakantiebestemming.

Basisgegevens
Hoofdstad: Antananarivo
Regeringsvorm: Semi-presidentiële representatieve democratische republiek
Taal: Malagassisch, Frans en Engels
Oppervlakte: 587 041 km²
Inwoners: 27,7 miljoen
Munteenheid: de Ariary (MGA)
Telefoon landcode: +261

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort met minstens 3 lege bladzijden 
geldig tot 6 maand na terugkeer.
Visum: verplicht. Vooraf online aan te vragen (evisamada.gov.mg). Single 
entry EUR 30.
Gezondheid: er is geen gele koorts risico, maar vaccinatie is officieel vereist 
als u vertrekt uit een land waar gele koorts voorkomt of er langer dan 12 uur 
in transit was. Er is een belangrijk malariarisico in het hele land. We raden 
insectenwereld middel aan in combinatie met malariapillen.
Stroom: 220V. Voorzie een wereldstekker. 
Betalingswijze: cash en kredietkaarten. Geld wordt best gewisseld bij 
aankomst in de luchthaven bij officiële wisselagenten. In banken riskeert u 
lange wachttijden.
Tijdsverschil: zomer: +1u • winter: +2u.
Klimaat: tropisch klimaat. Regenseizoen van januari tot april met kans op 
orkanen en cyclonen.

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Binnenlandse vluchten Antananarivo-
Diego en Nosy Be-Antananarivo (prijs onder voorbehoud van wijziging). Accommodatie 
in tweepersoonskamer. Maaltijden zoals vermeld in het programma. Transport in privé 
4x4 terreinwagen met chauffeur van Diego tot Ankify. Entreegeld en lokale gids voor de 
excursies vermeld in het programma.

Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, optionele activiteiten, overige 
maaltijden, dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten, reisverzekering.

•
   vanaf 2.165€
excl. int. vlucht

Dag 1: Antananarivo 
Aankomst op de internationale luchthaven en verwelkoming door onze Live To Travel 
vertegenwoordiger die u zal briefen over het programma van de komende dagen. 
Vervolgens transfer naar het centrum van de hoofdstad Antananarivo, ook wel Tana 
genoemd. 
Overnachting Susie’s Place (kamer & ontbijt) 
Dag 2: Antananarivo - Diego Suarez 
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven voor een binnenlandse vlucht naar Diego 
Suarez, de meest noordelijke stad van het eiland. U wordt er opgewacht door een Live To 
Travel vertegenwoordiger die met u de drie bekende baaien van het noorden zal verkennen: 
Dunes Bay, Pigeons Bay en Sakalava Bay. Ze hebben alle drie prachtige witte stranden en 
liggen aan de turkooiskleurige Indische Oceaan. 
Overnachting Allamanda Hotel (half  pension) 
Dag 3: Diego - Ambre 
U rijdt vandaag naar het nabijgelegen Ambre gebergte. In dit bergachtige park met 
vulkanisch landschap ontdekt u een enorme variëteit aan fauna en flora, evenals 
verschillende lemuren, prachtige kratermeren en watervallen. Lunch in Station des 
Roussettes. 
Overnachting The Litchi Tree Guesthouse (half  pension) 
Dag 4: Ambre - Ankarana 
Na het ontbijt vertrekt u naar het Ankarana massief. Dit massief is een uniek park met een 
groot ecologisch belang. Men vindt er veel planten en dieren die enkel op Madagaskar 
voorkomen. 10 verschillende soorten lemuren, 92 soorten vogels waarvan er 54 enkel op 
dit eiland leven, vleermuizen en krokodillen. 
Overnachting Ankarana Lodge (half  pension)
Dag 5: Ankarana - Ankify - Nosy Be 
U rijdt tot Ankify, van waar u de boot neemt naar het paradijselijke eiland Nosy Be. Transfer 
naar het hotel waarbij u kan genieten van de omgeving. 
Overnachting Heure Bleue (half  pension)
Dag 6-9: Nosy Be 
Heerlijk relaxen aan de paradijselijke stranden. Er is ook mogelijkheid tot verschillende 
optionele excursies: Lokobe natuurpark, stadsbezoek tot Mont Passot, minicruise naar de 
omliggende eilanden (Nosy Iranja, Nosy Sakatia, Nosy Tany Kely, etc.).
Overnachting Heure Bleue (half  pension) 
Dag 10: Nosy Be - Antananarivo 
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Antananarivo. U wordt 
opgewacht aan de luchthaven door een Live To Travel vertegenwoordiger die u naar het 
Gassy Country Hotel brengt. U krijgt hier een kamer voor daggebruik ter beschikking tot 
vertrek. ’s Avonds transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht

De Noordelijke Route
Individueel Gids/chauffeur 4 x 4

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-31/10/21 2.620 2.220 2.165
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MADAGASKAR

ANTANANARIVO

MALAWI

MOZAMBIQUE

Isalo

Fianarantsoa

Ifaty

Antsirabe

Ranomafana

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers, binnenlandse vlucht (prijs onder 
voorbehoud van wijziging), accommodatie in tweepersoonskamer, maaltijden zoals 
vermeld in het programma, transport in privé 4x4 terreinwagen met chauffeur van 
Tana tot Ifaty (indien 5 of  6 personen: transport per minibus), entreegeld en lokale 
gids tijdens bezoek Ranomafana en Isalo Nationaal Park.

Niet inbegrepen in de prijs: Internationale vluchten, overige maaltijden en dranken, 
alle persoonlijke uitgaven, fooien voor chauffeur, gids, etc., visumkosten, annulatie- en 
bijstandsverzekering.

•
   vanaf 1.900€
excl. int vlucht

Dag 1: Antananarivo 
Aankomst in de internationale luchthaven. Verwelkoming door onze Live To Travel 
vertegenwoordiger en transfer naar het centrum van de hoofdstad Antananarivo.
Overnachting Susie’s Place (kamer & ontbijt)
Dag 2: Antananarivo - Andasibe 
We vertrekken vandaag in zuidelijke richting naar Antsirabe (180km), gekend voor zijn 
thermale baden. Halfweg stoppen we in Ambatolampy voor de lunch en bezoek aan een 
artisanale aluminiumfabriek. Bij aankomst in Antsirabe doen we een stadsrondrit.
Overnachting Couleur Café Guesthouse (half  pension)
Dag 3: Antsirabe - Ranomafana 
In de ochtend bezoeken we enkele werkplaatsen van lokale ambachtslui (hoorns, snoep 
en juwelen). Vervolgens zetten we onze weg verder in zuidelijke richting. Lunchstop in 
Ambositra en bezoek aan een houtsnijwerkatelier. In de late namiddag komen we aan in het 
natuurreservaat Ranomafana, een traject van 240 km.
Overnachting Setam Lodge (half  pension)
Dag 4: Ranomafana - Fianarantsoa
Na het ontbijt brengen we een begeleid bezoek aan het Ranomafana Nationaal Park. Het 
park heeft een oppervlakte van 41.000ha en herbergt heel uitzonderlijke vogels, reptielen, 
vlinders en twee zeldzame lemurensoorten. We lunchen in het park en nadien heeft u de 
mogelijkheid om te zwemmen in de warmwaterbaden. Na 63 km bereiken we Fianarantsoa 
in de late middag.
Overnachting Betsileo Country Lodge (half  pension)
Dag 5: Fianarantsoa - Isalo 
Een rit van 260 km waarbij we stoppen in Ambalavao voor lunch in het restaurant 
“Bougainvilliers” en nadien bezoek aan een wijnkelder en een artisanale papierfabriek. Via 
het plateau van Horombe bereiken we Ranohira, een klein dorpje aan de voet van het 
Isalogebergte.
Overnachting Le Relais de la Reine (half  pension)
Dag 6: Isalo 
Na het ontbijt rijden we naar het Isalo Nationaal Park, vanwaar we twee gemakkelijke 
wandelingen doen (de canyons en het natuurlijke zwembad). We sluiten de dag af met een 
zonsondergang over Isalo.
Overnachting Le Relais de la Reine (half  pension)
Dag 7: Isalo - Ifaty
Onderweg bezoeken we de graftombes in Mahalfy. Lunch in Tuléar, een typisch 
havenstadje. Nadien rijden we naar Ifaty, een vissersdorpje gelegen aan een idyllische baai.
Overnachting Le Paradisier (half  pension)
Dag 8-9: Ifaty
Vrij verblijf  in Ifaty, waar u heerlijk kan uitrusten aan het zwembad of het strand. 
Mogelijkheid tot verschillende activiteiten: duiken, kanovaren en bezoek aan het baobab 
bos van Mangily. 
Overnachting Le Paradisier (half  pension)
Dag 10: Ifaty - Antananarivo
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Tuléar voor de binnenlandse vlucht naar 
Antananarivo. Transfer naar Susie’s Place waar u een kamer voor daggebruik ter beschikking 
krijgt tot vertrek. ’s Avonds transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht. 

De Zuidelijke Route
Individueel Gids/chauffeur 4 x 4

Prijs per persoon in euro 2 pers. 4 pers. 6 pers.
01/11/20-31/10/21 2.500 1.995 1.900
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Senegal

SENEGAL
Saint-Louis

Kaolack Bakel

DAKAR

SENEGAL
Saint-Louis

Kaolack Bakel

DAKAR

Senegal is de poort tot West-Afrika, grenzend aan de Atlantische Oceaan. 
Deze Franse ex-kolonie biedt werkelijk alles aan om een droomvakantie te 
hebben: een fantastisch klimaat met veel zon, brede stranden, vriendelijke 
bevolking, vogelrijke natuurparken, oude koloniale steden zoals St Louis, 
merkwaardige natuurfenomenen zoals het Lac Rose en relatief  goede 
voorzieningen. Bezoek vanuit Dakar Ile de la Gorée en wordt stil van de 
omstandigheden waarin de mensen hier probeerden te overleven. Maak een 
boottocht door de Saloum Delta, dans mee met de djembé beats en beleef  
een unieke Afrikaanse ervaring. Senegal wacht op u!

Basisgegevens
Hoofdstad: Dakar

Regeringsvorm: Republiek

Officiële landstaal: Frans

Oppervlakte: 196.722 km² 

Inwoners: 15,9 miljoen

Munteenheid: CFA-frank (XOF)

Telefoon landcode: +221

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort geldig tot 6 maand na terugkeer.
Visum: geen
Gezondheid: er is een risico op gele koorts in dit land waardoor vaccinatie 
strikt aanbevolen is. Er is een belangrijk malariarisico in het hele land. We 
raden insectenwereld middel aan in combinatie met malariapillen.
Stroom: 230V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash en kredietkaarten. Euro’s worden aanvaard.
Tijdsverschil: zomer: -2u • winter: -1u.
Klimaat: woestijnklimaat in het noorden, warm steppeklimaat in het centrum 
en tropisch savanneklimaat in het zuiden. Regenseizoen van juli tot midden 
oktober (zeer warm en vochtig).

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.
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Dag 1: Aankomst Dakar
Bij aankomst op de luchthaven wordt u verwelkomd door een Live To Travel 
vertegenwoordiger. Transfer naar het hotel. Diner is vanavond voor eigen rekening.
Overnachting Le Djoloff  (kamer & ontbijt)
Dag 2: Dakar - Gorée - Dakar
Rondleiding in Dakar langs de belangrijkste trekpleisters en boottocht naar het Gorée 
eiland. Bezoek aan het eiland met uitleg over de tragische slavernijgeschiedenis. Terugkeer 
naar Dakar.
Overnachting Le Djoloff  (kamer & ontbijt)
Dag 3: Dakar - Lac Rose - Saint-Louis
Rit naar Lac Rose, dat omwille van zijn hoog zoutgehalte een roze kleur krijgt bij voldoende 
zonneschijn. Na een boottocht op het meer doorkruisen we de duinen van Dakar per 4x4 
en bereiken we één van de grootste vismarkten van Senegal in Kayar. Rit naar het hotel in 
het hart van het Île Saint-Louis.
Overnachting Hôtel De La Poste (vol pension)
Dag 4: Saint-Louis
Bezoek aan het Djoudj Nationaal Park, de thuisbasis van meer dan drie miljoen vogels 
(nov-apr) of voormiddag ter vrije besteding (mei-okt). Aansluitend tour in Saint-Louis, 
waarbij we geconfronteerd worden met het koloniale verleden. Na de lunch ontspannen bij 
het zwembad of souvenirs aankopen. 
Overnachting Hôtel De La Poste (vol pension)
Dag 5: Langue de Barbarie NP - Lompoul
Bezoek aan het Langue de Barbarie Nationaal Park waar we mogelijk roze flamingo’s 
kunnen observeren. Met de 4x4 naar de Lompoul woestijn en rit op een kameel naar de 
top van de duinen voor een adembenemend uitzicht. Traditionele Senegalese avond.
Overnachting Camp Indigo, kamperen in traditionele Khaima tent (vol pension)
Dag 6: Lompoul - Toubacouta
Rit naar de Saloum Delta via Mekhé, de schoenenstad van Senegal. Bezoek aan een 
schoenenatelier. Via het Koninkrijk Baol en het stadje Fatick bereiken we Toubacouta, gelegen 
in de Saloum Delta. In de late namiddag boottocht naar twee bezienswaardigheden: Diorom 
Boumag en Reposoir des Oiseaux. 
Overnachting Keur Saloum (vol pension)
Dag 7: Saloum eilanden
Bezoek aan Dassilamé Sérère met zijn kleurrijke Afrikaanse sfeer. In de late ochtend maken 
we een boottocht in het nationaal park en observeren we talrijke vogelsoorten in de 
mangrovebossen. We komen aan op Île de Sipo, waar we kunnen genieten van het strand 
en heerlijke visbarbecue.
Overnachting Keur Saloum (vol pension)
Dag 8: Toubacouta
Voormiddag ter vrije besteding. Optioneel: wandelen, kajakken, mountainbiken, vissen, 
wellness of bezoek aan Toubacouta (de school, kraamkliniek, honingproducent en 
tuinbouwmarkt). Rit naar Passy voor een bezoek aan de wekelijkse markt. Via Kaolack en 
Saly terugkeer naar Dakar. Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht.

Saint-Louis

Djoudj

Langue de Barabarie NP

Kayar

Tivaouane

SENEGAL

NORTH ATLANTIC OCEAN

MALI

GUINEA-BISSAU

THE GAMBIA

GUINEA

MAURITANIA

Dakar

Lompoul

Thiès

DionewarPalmarin

Joal-Fadiouth

Saloum

Lac Rose

De gezichten van Senegal
Groepsreis Internationaal Bus Max.24 pers.

•
  vanaf 905€

excl. vlucht

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in bus of  minibus met 
Franstalige gids. Alle overnachtingen zoals beschreven (of  gelijkwaardig) op basis van 
vol pension (behalve dag 1). Activiteiten en entreegelden volgens het programma.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, persoonlijke uitgaven, fooien, reisverzekering.

Afreisdata 2020-2021: Nov: 11 – Dec: 19, 26 – Jan: 16 – Feb: 13, 20 – Mar: 13 
– Apr: 10, 24 – Mei: 15 – Jun: 12 – Jul: 10 – Aug: 07

Prijs per persoon in euro Dubbel Single
01/11/20-09/05/21 1.000 1.195
10/05/21-31/10/21 905 1.100

Supplement Kerst: € 140 per persoon
Supplement Nieuwjaar: € 210 per persoon
Korting 3e volwassene: - € 105 
Korting kind (2-12) op kamer ouders: - € 215
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Dag 1: Aankomst Dakar
Aankomst op de luchthaven en verwelkoming door een Live To Travel vertegenwoordiger. 
Transfer naar het hotel. Welkomstcocktail en diner (zelf  te bekostigen) op het terras met 
uniek uitzicht op de stad.
Overnachting La Résidence (kamer & ontbijt)
Dag 2: Dakar - Gorée
Rondleiding in Dakar en boottocht naar het Gorée eiland. Bezoek aan het eiland met 
uitleg over de tragische slavernijgeschiedenis. Terugkeer naar Dakar, waar u nog enkele 
bezienswaardigheden (o.a. het Monument voor de Afrikaanse Wedergeboorte) aandoet.
Overnachting La Résidence (kamer & ontbijt)
Dag 3: Lac Rose - Kayar - Lompoul
Rit naar Lac Rose, dat omwille van zijn hoog zoutgehalte roze wordt bij voldoende 
zonneschijn. Boottocht en ontmoeting met zoutverzamelaars. U doorkruist de duinen van 
Dakar per 4x4, wandelt langs een zoetwaterlagune en bereikt na de lunch één van de 
grootste vismarkten van Senegal in Kayar. Rit naar Lompoul en traditionele Senegalese avond.
Overnachting Camp du Désert, kamperen in traditionele Khaima tent (vol pension)
Dag 4: Lompoul - Saint-Louis
‘s Ochtends maakt u een rit op een kameel naar de top van de duinen voor een adem-
benemend uitzicht. Rit naar een kunstmatige lagune ten zuiden van Saint-Louis. Barbecue en 
relaxen op het strand. U steekt de Gondiolais over en rijdt daarna naar Saint-Louis.
Overnachting Au Fil du Fleuve (vol pension)
Dag 5: Djoudj/Les Trois Marigots - Saint-Louis
Bezoek aan het Djoudj Nationaal Park (nov-apr) of excursie naar Les Trois Marigots (mei-
okt), waar u talrijke vogelsoorten kan observeren. U keert terug naar Saint-Louis voor een 
rondleiding waarbij u geconfronteerd wordt met het koloniale verleden.
Overnachting Au Fil du Fleuve (vol pension)
Dag 6: Thiès - Bandia - Fiméla
Alvorens u Thiès bezoekt, stopt u in Tivaouane, de heilige stad van het broederschap van 
de Tidjanes. In Sindia geniet u van het uitzicht op de baobabbossen en een safari in een 
reservaat van 1.500ha. U reist verder naar de Saloum Delta, waar u overnacht aan de rand 
van een lagune.
Overnachting Souimanga Lodge (vol pension)
Dag 7: Saloum eilanden
Verkenning van het nationaal park van de Saloum eilanden per traditionele kano en 
observatie van de talrijke vogelsoorten in de mangrovebossen. Lunch en ontspanning op 
een ongerept strand.
Overnachting Souimanga Lodge (vol pension)
Dag 8: Fiméla - Dakar
Op deze laatste ochtend geniet u van de schoonheid van de omgeving. Optionele 
activiteiten: vissen, quadbiken, wandelen in de brousse,... Rit naar Popenguine voor het 
laatste diner in l’Echo Côtier. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.
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De sfeer van Senegal
Individueel Gids/chauffeur 4 x 4

•
  vanaf 1.495€

excl. vlucht

Prijs per persoon in euro 2 pers. 3 pers. 4-6 pers.
01/11/20-09/05/21 2.045 1.770 1.635
10/05/21-15/10/21 1.905 1.635 1.495
16/10/21-31/10/21 2.045 1.770 1.635

Supplement Kerst: € 140 per persoon
Supplement Nieuwjaar: € 210 per persoon
Single supplement: € 385
Korting 3e volwassene: - € 190
Korting kind (2-12) op kamer ouders: - € 380

Inbegrepen in de prijs: Luchthaventransfers. Transport in 4x4 voertuig met 
Franstalige gids. Alle overnachtingen op basis van vol pension (behalve dag 1). 
Activiteiten en entreegelden volgens het programma.

Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, optionele activiteiten, overige maaltijden, 
dranken, persoonlijke uitgaven, fooien, reisverzekering..
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Mauritius
Mauritius is een klein paradijselijk eiland van vulkanische oorsprong in de 
Indische oceaan. De uitgestrekte parelwitte stranden en lagunes aan het 
azuurblauwe water behoren tot de mooiste ter wereld. Het betoverende 
binnenland herbergt bovendien tropische bossen, hoge bergen, suikerriet - en 
theeplantages, watervallen en creoolse dorpjes.

Basisgegevens
Hoofdsteden: Port Louis

Regeringsvorm: Republiek

Officiële landstaal: Engels, Frans, Mauritiaans Creools

Oppervlakte: 1.969 km²

Inwoners: 1,2 miljoen

Munteenheid: Mauritiaanse roepie (MUR)

Telefoon landcode: +230

Praktische informatie
Reisformaliteiten: internationaal paspoort dat tot na terugkeer geldig is.
Visum: geen
Gezondheid: er is geen risico op gele koorts of malaria. 
Stroom: 230 V. Voorzie een wereldstekker.
Betalingswijze: cash en kredietkaarten.
Tijdsverschil: zomer: +2u • winter: +3u.
Klimaat: tropisch zeeklimaat met droge winters van juni tot november en 
hete, vochtige zomers van december tot mei. Regenseizoen tussen januari en 
maart met kans op cyclonen.

Zanzibar
Het eiland Zanzibar ligt voor de kust van Tanzania, waar het ook toe behoort. 
De perfecte mix van Afrikaanse charme en buitengewone stranden maakt 
het de ideale bestemming voor een huwelijksreis of  rustvakantie na een 
belevenisvolle safari. 

Zie p. 79 voor de basisgegevens en praktische informatie. 

Keniaanse kust
Kenia heeft een lange kuststrook aan de Indische Oceaan met prachtige 
stranden en excellente hotels die een uitstekende en vriendelijke service 
bieden. De wonderlijke onderwaterwereld is een paradijs voor snorkelaars en 
duikers, maar ook de actieve watersporter zal er zich kunnen uitleven.

Zie p. 69 voor de basisgegevens en praktische informatie. 

Senegalese kust
Op nauwelijks zes uur vliegen ligt Senegal, grenzend aan de Atlantische 
Oceaan en vroeger een kolonie van Frankrijk. Het land geniet van een 
fantastisch klimaat met veel zon, brede zandstranden, vriendelijke bevolking 
en vogelrijke natuurparken.

Zie p. 113 voor de basisgegevens en praktische informatie. 

Algemene info m.b.t. reizen in Afrika: zie pagina 4 en 5.

Op zoek naar een ander strandverblijf? Wij bieden niet alleen tal van 
hotels op Mauritius, Zanzibar, aan de Keniaanse of  Senegalese kust, 
maar hebben ook een uitgebreid aanbod op La Réunion, Mayotte, de 
Seychellen, Sao Tomé & Principe, in Mozambique en Gambia. Vraag 
een offerte op maat bij uw vertrouwde reisagent.
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Mauritius
Paradise Cove Boutique Hotel *****
Romantisch boetiekhotel met persoonlijke service en ultieme privacy, een 
favoriet hotels voor koppels. Vanaf  september 2019 terug geopend na een 
totale renovatie.

Ligging: Aan de noordkust van Mauritius, in Anse la Raie, vlakbij het 
vissersplaatsje Cap Malheureux en de levendige badplaats Grand Baie. Prachtig 
gelegen op een schiereiland op 25 minuten rijden van de hoofdstad Port Louis. 

Accommodaties: De 75 sfeervolle kamers zijn verdeeld in 4 categorieën: 
42 Deluxe Premium kamers (50 m²), 14 Junior Suites (51 m²), 17 Prestige 
Junior Suites (54 m²) en 2 Senior Suites (90 m²). Alle kamers beschikken over 
airconditioning, Wifi, telefoon, interactieve TV, minibar, digitale kluis, badkamer 
met douche en dressing, apart toilet, haardroger, koffie- en theefaciliteiten, 
bureau, balkon of  veranda met zicht op de baai. Alle suites hebben een 
Nesspresso machine (1 gratis set capsules per dag). De Prestige Junior Suites 
beschikken over een bad en de Senior Suite hebben een bubbelbad. 

Faciliteiten: 1 groot zwembad, 1 infinity zwembad op het schiereiland, 1 
overloopzwembad, boetiek, gratis internet en Wifi, douche- en bagageruimte, 
spacentrum met hammam, zwembad en kapsalon, 2 verlichte tennisvelden, 
fitnessruimte, pianobar, Sega show (1 x week), live muziek (elke avond), 
boothuis, wasserijservice, wisselkantoor, bagagedrager, conciërge, parking.

Eten en drinken: U heeft keuze uit 4 restaurants: The Dining Room (exotisch 
en continentaal ontbijtbuffet, à la carte diner en dessert, live cooking 
hoofdgerecht), The Cove (à la carte diner, visgerechten), XO (à la carte diner, 
Aziatische keuken), Indigo Restaurant (à la carte lunch en diner). U kan ook 
terecht in een van de drie bars: S.T.A.Y. BAR (snacks en dranken), Indigo Bar, 
Departure & Arrival Lounge Bar. Breng een bezoek aan Rum Gallery en S’Cellar 
(wijnkelder) voor heerlijke rum en wijn. 

Activiteiten: Gratis: fitness, tennis, glasbodemboot, windsurfen, waterfietsen, 
kajakken, snorkelen, fietsen, yoga, biljart. Betalend: diepzeevissen, duiken 
(PADI), privé catamaran cruise (12 zitplaatsen), kitesurfen, vissen, 
speedboottocht.

Zilwa Attitude ****
100% Mauritiaans concept met eigentijds, rustiek interieur.

Ligging: Aan de noordkust van Mauritius, in Kalodyne, vlakbij het vissersdorpje 
Grand Gaube. Het biedt een adembenemend zicht op de 5 eilanden aan de 
noordkust: Coin de Mire, Ile Plate, Ilôt Gabriel, Ile Ronde en Ile aux Serpents. Het 
resort beschikt over 4 stranden en 2 kleine privé-eilanden. Zilwa betekent in het 
Creools “eilandbewoner”.

Accommodaties: De 214 kamers hebben hun eigen identiteit in elke categorie: 
115 Superior kamers (35 m²) waarvan 62 met zeezicht en 10 aan het 
strand, 21 Family kamers (45 m²), 14 Family Deluxe kamers (50 m²), 20 
Family appartementen (80 m²), 21 Couple Deluxe kamers (40 m²) waarvan 
7 met zeezicht en 14 aan het strand, 14 Couple Junior Suites (50m²) aan 
het strand en 9 Couple Privilege Suites (40m²) waarvan 3 met zeezicht en 
6 aan het strand. Alle kamers beschikken over balkon of  terras, telefoon & 
IDD toegang, TV, Wifi, minibar, kluis, koffie- en theefaciliteiten, airconditioning, 
plafondventilator, haardroger, badkamer met douche.

Faciliteiten: 4 zwembaden waarvan 1 gedeeltelijk een kinderbad, lounge, 
miniclub (3-12 jaar), tienersclub, fitnesscentrum, Spa Attitude, gratis 
wifi, babysitservice, wasserijservice, wagen- en scooterverhuur, boothuis, 
wisselkantoor, boetiek.

Eten en drinken: Karay (hoofdrestaurant), Siaw (Live cooking, Aziatische 
specialiteiten), Lor Disab (strand restaurant), Tadka (Live cooking, 
Indische specialiteiten), Grand Zil BBQ (lunch), Kot Nou (à la carte diner, 
streekgerechten), Taba-J (street food, lunch), Siro Kann bar & lounge 
(sandwiches verkrijgbaar), Lor Disab (kano bar). 

Activiteiten: Gratis: windsurfen, waterfietsen, kajakken, snorkelen, 
glasbodemboottocht, waterpolo, aquaqym, peddelsurfen, peddelsurfen, fitness, 
strandvolleybal, tafeltennis, petanque, tennis, bordspelen, avondentertainment, 
sega show, strandvoetbal, stretching, yoga. 
Betalend: catamaran, duiken (PADI), kitesurfen, fietsen, diepzeevissen, 
massages en spabehandelingen.
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LUX* Grand Gaube *****
Volledig gerenoveerd charmehotel met een eclectisch retro-chique design 
van Kelly Hoppen.

Ligging: Direct aan het strand, vlakbij het vissersdorpje Grand Gaube aan 
de noordoostkust van Mauritius. Deze regio is heel rustig en paradijselijk. Op 
ongeveer 60 min rijden van de luchthaven.

Accommodaties: Het hotel beschikt over 186 kamers, suites en villa’s die 
uitkijken op de zee. Er zijn 69 Superior kamers (51 m²), 46 Deluxe kamers 
(51 m²), 34 Junior Suites (56 m²), 21 Ocean Junior Suites (70 m²), 5 LUX* 
Suites (85 m²), 2 Prestige Junior Suites (75 m²), 6 Family Suites (85 m²), 2 
Ocean Villa’s (100 m²) en 1 LUX* Villa (300 m²). Alle kamers beschikken over 
airconditioning, ruime badkamer met bad (behalve Superior kamers), douche en 
apart toilet, dressing, TV, telefoon, gratis Wifi, minibar, kluis, haardroger, koffie- 
en theefaciliteiten en een gemeubeld terras of  balkon.

Faciliteiten: 2 zwembaden (1 verwarmd en 1 voor adults only), LUX*Me 
Spa & Fitness (met zwembad, sauna, stoombad, schoonheidssalon, kapper, 
fitnessruimte), 4 tennisvelden, conciërge, wagenverhuur, boetiek, wasserijservice, 
gratis Wifi, kidsclub PLAY (3-11 jaar), babysitservice, golf  shop, helipad, 
cinema, Banyan adult only zone.

Eten en drinken: Er is keuze uit 6 restaurants en 7 bars: Palm Court 
(hoofdrestaurant), Beach Rouge (à la carte), Bodrum Blue (Turks), Banyan 
met Creole Smokehouse, Banyan Shack, Rum Treehouse en French Kiss Mobile 
Bar, Inti (Argentijns en Peruaans), Palm Court Bar, G&T 100 gin bar, Café Lux* 
en ijssalon Ici.

Activiteiten: Gratis: waterskiën, windsurfen, waterfietsen, kajakken, aquagym, 
snorkelen, glasbodemboottocht, peddelsurfen, catamaran zeilen (KL & hobie 
cat), fitness, strandvolleybal, tennis (tennisballen betalend), yoga, Tai Chi, 
tafeltennis. Betalend: speedboot, duiken (PADI), diepzeevissen, catamarantocht, 
fietsen, massages en spabehandelingen, golf  en kitesurfen vlakbij.

Seapoint Boutique Hotel ****
Ligging: Op de kustweg tussen Mont Choisy en Pointe aux Cannoniers, in het 
noordwesten van het eiland. Op slechts 4 km van de levendige stad Grand Baie. 

Accommodaties: Het hotel biedt 22 kamers met zeezicht, waarvan 10 Deluxe 
kamers (35 m²), 10 Suites (43 m²), 1 Royal Suite (90 m²) en 1 Coin de Mire 
villa (220 m²). Elke kamer is uitgerust met een badkamer met douche, apart toilet, 
haardroger, telefoon, airconditioning, satelliet tv, gratis wifi, kluis, minibar, Nespresso 
machine, thee- en koffiefaciliteiten en terras of  balkon. De Royal Suite en de villa 
hebben 2 slaapkamers, 2 badkamers en bubbelbad.

Faciliteiten: Zwembad (verwarmd), boetiek, spa, gratis wifi, wasserijservice, 
wisselkantoor, excursiedesk, taxidienst, wagen- en scooterverhuur, parking.

Eten en drinken: In het hoofdrestaurant kan u genieten van heerlijke lokale en 
internationale gerechten. Le Hublot Restaurant biedt typische verse Mauritiaanse 
gerechten en in het Beach Restaurant kan u terecht voor een gastronomisch 
menu op het strand. In Le Hublot Bar en de Beach Bar kan u genieten van 
een heerlijke cocktail. Bij de bar aan het zwembad kan u terecht voor verse 
fruitsappen, cocktails op basis van rum en heerlijke Franse en Zuid-Afrikaanse 
wijnen.

Activiteiten: Gratis: peddelsurfen, kajakken, fietsen, gezelschapspelen, 
avondanimatie. Betalend: waterskiën, duiken, zeilen, kitesurfen, speedboot 
excursies, diepzeevissen, snorkelen, massages en spabehandelingen.
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Zanzibar
Zuri Zanzibar *****
Ligging: Aan de noordwestkust van Zanzibar. “Zuri” betekent “prachtig” in het 
Swahili, een naam die niet onterecht gekozen werd als u het witte zandstrand 
van Kendwa en de turquoise kleur van de Indische Oceaan ziet. Op 50 km van 
Stone Town en de internationale luchthaven.

Accommodatie: Het resort beschikt over 46 bungalows (66 m²), 6 suites 
(132 m²) en 3 villa’s (260 - 500 m²) waarvan de meeste een volledig of  
gedeeltelijk zeezicht bieden. Ze zijn allen voorzien van een badkamer met 
binnen- en buitendouche, minibar, airconditioning, flatscreen tv, thee- en 
koffiefaciliteiten, wifi, kluis en een haardroger. De suites beschikken bovendien 
over een privéjacuzzi en woonkamer. De villa voor zes personen bieden 
daarenboven nog een privézwembad.

Faciliteiten: Zwembad, spacentrum, openlucht fitnessruimte, duikcentrum 
(PADI), watersportcentrum, privéstrand (voor villa’s & suites), kruidentuin, 
boeken/dvdbibliotheek, handdoekenservice, wasserijservice, boetiek, gratis wifi, 
babysitservice, luchthaventransfers.

Eten en drinken: Er zijn 3 restaurants: Upendo (internationale keuken met 
Afrikaanse en Indische twist), Bahari Grill & Bar (finger food en snacks) en 
Maisha Resto & Bar (fusion restaurant) aan het zwembad. In de Peponi Bar 
kan u terecht voor heerlijke gins.

Activiteiten: Fitness, yoga, massages en spabehandelingen, duiken, snorkelen, 
kitesurfen, strandvolleybal, petanque, Dhow, zwemmen met dolfijnen, bezoek 
aan Stone Town, uitstap Prison Island, uitstap Jozani Nationaal Park, Zanzibar 
kruidentour.

Neptune Pwani Beach Resort & Spa *****
Ideaal wanneer u op zoek bent naar een strandresort met oog voor detail 
en lekker eten.

Ligging: In Kiwengwa, aan de noordoostkust van Zanzibar. Op ongeveer 45 km 
van de internationale luchthaven en Stone Town.

Accommodaties: De 170 kamers zijn per 6 verdeeld in Afrikaans gedecoreerde 
bungalows. De ruime Deluxe Garden kamers (55 m²) en de Deluxe Sea Side 
kamers (55m²) hebben gedeeltelijk zeezicht. De Master Suites (100 m²) liggen 
direct aan het strand en hebben zeezicht. Alle kamers beschikken over een 
inloopdouche, haardroger, satelliet TV, koffie- en theefaciliteiten, minibar, kluis, 
Wifi, muskietennetten en balkon. De Master Suites zijn individuele strandvilla’s 
met aparte slaap- en leefruimte en bubbelbad.

Faciliteiten: 2 zoetwaterzwembaden inclusief  kinderbad, tropische tuin, 
fitnesscentrum, gratis parking, gratis wifi, souvenirwinkel, wasserijservice, 
babysitservice, spa- en watersportcentrum.

Eten en drinken: Het resort biedt ontbijt, lunch en diner in buffetstijl in het 
hoofdrestaurant. Er zijn ook vier à la carte restaurants: “Gusti” (Italiaans), 
“Namaste” (Indisch), “Narai Thai” (Thais) en “Samaki” (Gourmet, mits 
supplement). De “Ngalawa” bar serveert naast verfrissende drankjes ook 
snacks en bij de “Madafu” bar, “Nzuri” pool bar en Coconut Beach Bar kan u 
terecht voor cocktails, huiswijn, lokale bieren, frisdranken, fruitsappen, water, 
thee en koffie.

Activiteiten: Gratis: aquagym, tafeltennis, darts, pooltafel, strandvolleybal, 
kajakken, animatie. Betalend:  duiken, excursies, watersport, massages en 
spabehandelingen.
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Keniaanse kust
Msambweni Beach House & Private Villas *****
Laat u verrassen door dit sfeervol strandhotel met verfijnde keuken en 
persoonlijke service, gerund door de Belg Frederik Vanderhoeven.

Ligging: Aan de zuidkust van Kenia, op 53 km van Mombassa en 32 km van 
de grens met Tanzania. Ukunda/Diani Airstrip ligt op slechts 35 minuten rijden. 
Met de wagen is het 1,5 tot 2 uur rijden naar Mombasa.

Accommodaties: Dit boetiekhotel in Lamu stijl biedt 7 eenheden voor max. 
24 personen. Er zijn 3 kamers in het hoofdgebouw (Master I, II en III) met 
airconditioning en muskietennet, 3 Private Villa’s met privaat zwembad en 1 
Ocean Suite (100 m²) met panoramisch zeezicht die bij het hoofdgebouw 
hoort. Private Villa III heeft ook een bubbelbad. De villa’s zijn geschikt voor twee 
volwassenen en meerdere kinderen. Indien het hoofdgebouw wordt verhuurd 
aan een groep dan zijn er twee extra kamers onder het dak ter beschikking 
(Makuti I en II).

Faciliteiten: 4 zwembaden waarvan 1 gemeenschappelijk infinity zwembad in 
het hoofdgebouw met ligbedden, massage, pedicure, manicure, privaat strand, 
lounge, luchthaventransfer (mits betaling).

Eten en drinken: Msambweni is gekend voor zijn uitstekende keuken. Geniet 
van de heerlijke visgerechten, Swahili specialiteiten, Belgische en Franse keuken. 
Romantisch diner bij kaarslicht aan het zwembad of  op het strand is ook 
mogelijk.

Activiteiten: Gratis: mountainbike en dorpswandeling. Betalend: massages, 
pedicure, manicure, diepzeevissen, kitesurfen, windsurfen, snorkelen in Kisite 
Marine Park, duiken, picknick met olifanten in Shimba Hills, golf  (18-holes 
golfterrein op 30 min. rijden), stadsbezoek Mombasa.

The Maji Beach Boutique Hotel *****
Ligging: Aan het witte zandstrand van Diani Beach aan de zuidkust van Kenia. 
Op 1,5 uur rijden van Mombasa luchthaven en slechts 10 minuten van de 
Ukanda Airstrip. 

Accommodaties: Er zijn 15 ruime kamers: 4 Superior Dubbels met tuinzicht, 
4 Deluxe Dubbels met zeezicht, 2 Garden Suite met tuinzicht, 3 Ocean Suites 
met zeezicht, 1 Jacuzzi Suite met zeezicht en 1 Executive Suite met zeezicht. 
Alle kamer beschikken over een dubbel bed, badkamer met badjas en slippers, 
balkon met uitzicht op de zee of  de tuin, flatscreen TV met satellietontvangst, 
Dvd-speler, stereo, telefoon, airconditioning, kluis, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten.

Faciliteiten: Zwembad, bubbelbad, fitnessruimte, Spa, gratis WIFI, yoga 
platform, verhuur Dvd’s, bibliotheek en souvenirwinkel.

Eten en drinken: Het à la carte restaurant serveert lokale specialiteiten met 
Indiase, Swahili en Mediterrane invloeden. De Maji Moto bar biedt een enorme 
keuze uit internationale dranken, wijnen en zelfgemaakte cocktails. Ook de 
koffiebar Kahawa Tamu biedt zowel nationale als internationale specialiteiten.

Activiteiten: Duiken, wind- en kitesurfen, jetskiën, yoga- of  zumbalessen, 
safari’s, cruises, vogelobservatie, vissen, excursies naar het eiland Funzi, golfen, 
massages en spabehandelingen.
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Les Palétuviers ****
De perfecte mix tussen het comfort van een luxelodge, culturele 
ontmoetingen en avontuur, gerund door de Belgische Karolien.

Ligging: In het authentieke dorpje Toubacouta in de Sine Saloum Delta, 
beschermd door UNESCO. Bereikbaar via Dakar (4 uur rijden) of  Banjul (2,5 
uur incl. 40 min ferry).

Accommodatie: Keuze uit 20 Standaard bungalows (25m²), 6 Deltafront 
bungalows (25m²), 4 Twin kamers (60m²) met tussendeur, 1 familie suite 
met 2 kingsize bedden (50m²), 4 familiekamers met elk 2 slaapkamers en 
2 badkamers (50m²), de Baobab Suite op 8 meter hoogte met zicht op 
het water en de splinternieuwe Drijvende Suite met privé terras. Alle kamers 
beschikken over Auping bedden, Belgisch linnen, airconditioning, hemelbed met 
muskietennet, ruime inloopdouche, gratis Wifi, linnenservice en privéterras met 2 
loungestoelen met zicht op de baobabtuin of  de delta. Er zijn ook 6 romantische 
hutjes op het Plage d’Or strand.

Faciliteiten: Groot zwembad met kinderbad, zonneterras, zwembadbar 
met flatscreen, privésteiger, gratis Wifi, excursiehut, winkeltje, spa, gym, 
wasserijservice, gratis babysit en kinderhoek.

Eten & Drinken: Het restaurant met bar en panoramisch zicht serveert een 
Belgisch-Afrikaanse fusion keuken.

Activiteiten: Gratis: SUP, kajakken, hydrobike, petanque, worstelwedstrijd, 
dans- en zangspektakel, tafeltennis en -voetbal. Betalend: vissen, fietstocht in de 
savanne, culturele rondrit met paard en ezel, Afrikaanse dans en djembé, bezoek 
aan schelpeneiland en vogelslaapplaats, Afrikaanse markt, prauwtocht in de 
mangrovedelta, Senegalees koken bij de lokale bevolking, 4x4 safari, wandeling 
met leeuwen, massages, overnachting Plage d’Or strand.

Lamantin Beach Resort & Spa *****
Ligging: In de mooie badplaats Saly op 80 km ten zuiden van Dakar. Lamantin 
ligt aan een groot, lang zandstrand met directe toegang tot het strand en de 
haven.

Accommodaties: De 146 kamers zijn gevestigd in ronde hutjes in de tuin en 
in het hoofdgebouw met zicht op het zwembad of  de oceaan. Er zijn 72 Jardin 
kamers (28 m²), 56 Balcon kamers waarvan 12 met tussendeur (28 m²), 
10 Deluxe kamers (45 m²) en 8 Suites (56 m²). Recent werden 20 nieuwe 
kamers (41 m²) geopend in het houten VIP-gebouw ‘Le Blue Bay’ met een 
eigen receptie en privé zwembad. Alle kamers beschikken over airconditioning, 
kluis, badkamer met douche, apart toilet, haardroger, minibar, telefoon, satelliet 
TV, Wifi en terras. Deluxe kamers, Suites en Blue Bay kamers hebben ook een 
aparte douche en bad, koffie- en theefaciliteiten, badjas en slippers.

Faciliteiten: Zwembad (verwarmd november-maart), geanimeerd zwembad 
voor kinderen, speelruimte (biljart, videospelletjes Wii en Xbox), winkel, 
avondmarkt met souvenirs, fitnesszaal, tennisveld, vergaderzalen, spacentrum 
met zwembad voor hydrotherapie, 14 kamers en hammam, conciërge, 
bagageruimte, sportcentrum.

Eten en drinken: Restaurant “Les Palétuviers” (ontbijt en avondmaal in 
buffetvorm), “La Terrasse Du Port” (lunchbuffet of  à la carte), “Le Beach 
Club” (à la carte diner, snacks en lichte lunch op het strand).

Activiteiten: Watersporten, vissen, fitness, tennis, pingpong, strandvolleybal, 
massages en spabehandelingen, avondanimatie met live muziek. Vlakbij het 
hotel: 18-holes golfterrein, quad, ULM, jetski.



Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de PRO die vanaf 01/07/18 
wordt geboekt en wordt geregeld door de wet betreffende de verkoop van 
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21/11/17.
Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting 
van de PRO (PRW art. 5, 1°)
§1. De organisator en ook doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is 
gebonden door een PRO de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor 
zover deze van toepassing is op de pakketreis: 1° de voornaamste kenmerken van 
de reisdiensten: a) reisbestemming(en), route en verblijfsperiode, met data en aantal 
nachten; b) vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, plaatsen, en data en 
tijdstippen van vertrek en terugkeer, duur en plaats van tussenstops en aansluitingen, 
indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld. 
De informatie moet slechts verstrekt worden in de mate dat de organisator er over 
beschikt of opportuun acht ze mee te delen. c) ligging, voornaamste kenmerken en 
categorie van de accommodatie volgens de regels van bestemming; d) verstrekte 
maaltijden e) bezoeken, excursies of andere diensten die zijn begrepen in de voor 
de pakketreis overeengekomen totaalprijs; f) ingeval zulks niet duidelijk is, uitsluitsel 
of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep g) de taal 
waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht; h) of de reis in 
het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteiten; 2° de totaalprijs 
van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten 
die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn; 3° de betalingsmodaliteiten; 
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis 
en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer 
dit aantal niet wordt behaald; 5° algemene informatie over de vereisten in het land 
van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij 
benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over 
geldende formaliteiten op gezondheidsgebied; 6° de vermelding dat de reiziger de 
overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding; 7° inlichtingen 
over annulering en/of bijstandsverzekeringen; §2 De professioneel draagt er zorg voor 
dat het juiste standaardformulier worden verstrekt aan de reiziger (cfr. PRW art. 6); 
§3 De precontractuele informatie die de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal 
onderdeel van de PRO. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van 
de partijen. (cfr. PRW art. 8).
Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger
1. De persoon die de PRO afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle 
nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf  en zijn medereizigers die van belang 
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de PRO. 2. Wanneer de reiziger 
verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of 
doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 4: De PRO (cfr. PRW art. 10-14)
§1: 1° Bij het sluiten van de PRO of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator 
of indien er een doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging 
van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. mail, papieren 
document of PDF. 2° Ingeval de PRO in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van 
de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen. 
§2: De PRO of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, 
met inbegrip van alle informatie, zoals vermeld in artikel 2, en volgende informatie: 
1° bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan; 2° dat 
de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een 
bijstandsverplichting heeft; 3° naam en contactgegevens van de entiteit die instaat 
voor de bescherming bij insolventie; 4° naam, adres, telefoonnummer, mailadres van de 
lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval 
de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over mogelijke non-
conformiteit; 5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te 
melden; 6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen 
met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats 
voor hem verantwoordelijk is; 7° informatie over de interne klachtenafhandeling; 8° 
informatie over de GR en het platform van de EU voor online geschillen-behandeling; 
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen; §3: 
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger: 1° nodige 
ontvangstbewijzen; 2° vouchers en vervoerbewijzen; 3° informatie over de geplande 
vertrektijden en, indien van toepassing, de uiterste tijd om in te checken, geplande 
tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
§1: 1° Na het sluiten van de PRO kunnen de prijzen alleen worden verhoogd 
indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. 2° In dat geval wordt in de 
PRO aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend. 3° Prijsverhogingen zijn 
alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in: a) de prijs van 
passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of 
van andere energiebronnen, of b) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de 
in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de 
uitvoering van de pakketreis betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen 
en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of c) de wisselkoersen 
die voor de pakketreis van belang zijn. 4° Indien een prijsverhoging wordt voorzien 
heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven 
opgesomde kosten. §2: Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, zijn 
de regels inzake wijziging van toepassing. §3: Een prijsverhoging is alleen mogelijk 
indien de organisator de reiziger uiterlijk 20 dagen vóór het begin van de pakketreis 
via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of de 
PDF, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging 
en een berekening. §4: In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het 
recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde 
terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de 
pakketreis-overeenkomst, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals 
in de bijzondere voorwaarden bepaald. 2. Behalve indien in de PRO anders wordt 
overeen gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor de 
vertrekdatum. 3. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het 
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator 
en/of de doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van 
rechtswege te beëindigen, met kosten ten laste van de reiziger.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de PRO 
§1. De reiziger kan de PRO overdragen aan een persoon die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij: 1. de 
organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor 
het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. mail, papieren 
document of PDF, op de hoogte stelt en 2. eventueel bijkomende kosten draagt die 
voortvloeien uit de overdracht. §2. Degene die de PRO overdraagt, en degene die de 
overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit 
de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis 
van de kosten van de overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de doorverkoper 
die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis 
§1: De organisator kan de bepalingen van de PRO, m.u.v. prijswijzigingen vóór het 
begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 1° de organisator zich dit 
recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 2° het om een onbeduidende 
verandering gaat, en 3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame 
gegevensdrager, zoals bijv. mail, papieren document of PDF, in kennis stelt. §2: 
Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van 
de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan 
de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt 
de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te verhogen dient de organisator de 
reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen van: a) de voorgestelde 

wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis; b) de mogelijkheid om 
de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen 
aanvaardt; c) de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van 
zijn besluit; d) het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven 
termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en 
e) in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan. 
§3: Wanneer de wijzigingen van de PRO of vervangende pakketreis tot gevolg hebben 
dat de kwaliteit of kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op 
een passende prijsvermindering. §4: Indien de PRO op grond van §2 wordt opgezegd 
en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle 
betaalde bedragen uiterlijk 14 dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de 
reiziger terug.
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
§1. De organisator kan de PRO opzeggen: 1° indien het aantal personen dat 
zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst 
vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de 
overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, 
maar uiterlijk: a) 20 dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan 
zes dagen; b) 7 dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van 2 à 6 dagen; 
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan 2 dagen duren, 
of 2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis 
van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. § 2. In deze gevallen 
betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft 
ontvangen, terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
§1: 1° De reiziger kan te allen tijde de PRO opzeggen vóór het begin van de pakketreis. 
Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding 
aan de organisator. 2° In de PRO kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de 
pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik 
van de reisdiensten. 3° Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn 
vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de 
pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de 
reisdiensten. §2: 1° De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben 
voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het 
recht de PRO zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. 2° In geval 
van opzegging van de PRO op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een 
volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij 
geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. §3: De organisator 
betaalt, uiterlijk binnen de 7 dagen, alle bedragen terug die door of namens de reiziger 
zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.
Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
§1: De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele 
non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de PRO opgenomen reisdienst 
heeft vastgesteld. §2: Indien een van de reisdiensten niet conform de PRO wordt 
uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 1° onmogelijk 
is, of 2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de 
mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 3° 
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op 
prijsvermindering of schadevergoeding overeenkomstig artikel 15. §3: 1° Indien de 
organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke 
termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf  te doen en terugbetaling 
van de nodige uitgaven te verzoeken. 2° Het is niet nodig dat de reiziger een 
termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of 
indien onmiddellijke oplossing is vereist. §4: 1° Indien een aanzienlijk deel van de 
reisdiensten niet kan worden verricht biedt de organisator, zonder bijkomende kosten 
voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of 
hogere kwaliteit 2° Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een 
pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende 
prijsvermindering toe. 3° De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen 
slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de PRO is afgesproken, 
of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is. §5: 1° Indien de non-
conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en 
de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn 
heeft verholpen, kan de reiziger de PRO zonder betaling van een opzegvergoeding 
opzeggen en, in voorkomend geval, om prijsvermindering en/of schadevergoeding 
verzoeken. 2° Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator 
ook in repatriëring van de reiziger. 3° Indien er geen andere arrangementen 
kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen 
verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de 
PRO, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding §6: Indien er, als gevolg 
van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor 
de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de PRO, draagt de organisator 
de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per 
reiziger. §7: De beperking van kosten, zoals bedoeld in §6, is niet van toepassing op 
personen met beperkte mobiliteit, personen die hen begeleiden, zwangere vrouwen, 
alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is 
gesteld van hun bijzondere behoeften. §8: De organisator mag zich niet beroepen op 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken 
indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van 
de Unie niet kan beroepen. §9: De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in 
verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper 
bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, 
verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun 
aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn 
contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
1. De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de 
PRO zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere 
reisdienstverleners worden verricht. 2. Ingeval de organisator buiten de Europese 
Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat 
is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat 
de organisator aan de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden 
voldoet.
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
§1: De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode 
waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de 
organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. §2: De reiziger 
heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die 
hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder 
vertraging uitbetaald.§3: De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding indien de 
organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 1° de reiziger; 2° een 
derde die niet bij de uitvoering van de in de PRO begrepen reisdiensten is betrokken, 
en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of 3° onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden. 
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
§1: De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in 
moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 1° nuttige informatie te verstrekken 
over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 2° de 
reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van 
andere reisarrangementen.§2: Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of 
nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding 
vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten 
gedragen door de organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger deze zo 
snel mogelijk per duurzame gegevensdrager indienen bij de doorverkoper of 
reisorganisator. 2. Klachten tijdens de uitvoering van de PRO moet de reiziger zo 
spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, 
zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 3. Werd een klacht ter plaatse niet 
bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, 
dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de pakketreis-overeenkomst bij 
de doorverkoper of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht 
formuleren.
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling 
nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken 
partijen aan de vzw Geschillencommissie vragen om een verzoeningsprocedure op te 
starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat 
aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” 
bezorgen. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een 
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke 
verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in 
een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 19: Arbitrage of  Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende 
partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de GR of een procedure 
aanhangig maken voor rechtbank. 2. De reiziger kan nooit verplicht worden de 
bevoegdheid van de GR te aanvaarden; noch als eisende, noch als verwerende 
partij. 3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag meer dan € 1250 
bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst 
van het per duurzame gegevensdrager bezorgde bericht, waarin wordt aangegeven 
dat een dossier met vordering vanaf € 1250 werd geopend bij de GR. 4. Deze 
arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts 
worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf  en wel zodra 
vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn 
verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die 
aanleiding gaf tot het geschil). 5. Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels 
kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.6. Het paritair samengesteld 
arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en 
definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de GR:  
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u); fax: 02 277 91 00 
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 129 Brussel. e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE ORGANISATOR
Artikel 1: Prijzen
1. De overeengekomen prijs in de PRO is - behoudens kennelijke materiële vergissing 
- vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale 
reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald 
worden 2. De prijs is aangeduid per persoon tenzij uitdrukkelijk anders vermeld 3. 
De prijzen bevatten alle diensten & taksen zoals beschreven in het programma of de 
offerte. 4. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen; 
alle persoonlijke uitgaven; fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen 
aangeduid staan. 5. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst 
worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen 
zijn geldig. 6. Aan dossiers op aanvraag zijn geen dossierkosten verbonden. 7. Voor 
dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt geen toeslag gerekend. 8. 
Gebruikte wisselkoers op moment van publicatie (juli 2019): 1 EUR = 1.13 USD 
= 16 ZAR.
Artikel 2: Formaliteiten
1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake 
de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden 
medegedeeld. 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. 
Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te 
leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij 
de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals 
het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België. 3. Huisdieren 
kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke 
richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel 
zijn met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele 
verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten 
uit het meenemen van huisdieren.
Artikel 3: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage 
van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het 
onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest 
aan de begeleidend medewerker gevraagd.
Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden 
er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen 
worden.
Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1. De annuleringskosten zijn variabel volgens tijdstip van annulering. De juiste datum 
van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. 
Alle bedragen zijn aangeduid per persoon. 2. Tot 60 dagen voor de afreis: 15% van 
de reissom met een min. van € 50 pp; van 59 tot 30 dagen voor de afreis: 50% van 
de reissom met een min. van € 100 pp; van 29 tot 10 dagen voor de afreis: 75% 
van de reissom met een min. van € 200 pp; van 9 tot 0 dagen voor afreis: 100% van 
de reissom met een min. van € 250 pp. Annulatie van vluchten en treintickets altijd 
100% annulatiekosten ongeacht het tijdstip van de annulering. 3. Wijzigingen aan 
een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de 
normale prijsaanpassing. Tot 30 dagen voor vertrek: € 50 pp, minder dan 30 dagen 
voor vertrek: € 100 pp.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die 
ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen 
voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen 
deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld. 2. De 
prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
Artikel 7: Klachtenregeling
1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de 
hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van 
de pakketreis-overeenkomst. 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt 
alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de 
betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger 
niet ontvangen heeft. 3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie 
opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Aalst bevoegd.
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