Safaris in Afrika

Namibië in groep 2019
Namibië verkennen in internationaal gezelschap
Kleine groep min 4 max 12 personen

Afreizen 2019:
18 jan, 26 feb, 20 april, 12 mei, 7 juni, 24 aug, 5 sept, 13 okt, 21 dec 2019
Duitstalige afreizen op aanvraag

Prijs persoon:
Single supplement:

2175€
280€

Inbegrepen: - Maaltijden zoals vermeld
- overnachting in de vernoemde accommodaties of gelijkwaardig
- Engelstalige gids
Niet inbergepen:

- internationale vlucht
- Visa
- opionele activiteiten
- persoonlijke uitgaven, maaltijden en dranken, fooien
- reisbijstandverzekering (aan te raden)

Heeft u ook vluchten en pre of post nachten nodig ?
We werken het graag verder voor je uit.
Berekent met de Koers van de Zuid Afrikaanse rand op 9 juni 2018.
Meer informatie bij je favoriete reisagent of op www.wonisafaris.be

Safaris in Afrika
Detail van deze groepsreis
Dag 1 Windhoek:
Na aankomst op de luchthaven wordt u opgewacht door onze plaatselijke agent en naar uw hotel
gebracht. Uw gids zal daar op u wachten en met u al een verkennende wandeling maken door Windhoek.
U verblijft in Klein Windhoek Guesthouse of gelijkwaardig.
Dag 2 (B,L) dag 3 (B,L) Windhoek-Sossusvlei :
Vandaag gaat u op weg naar het Namib Naukluft National Park, dat wordt beschouwd als de oudste
woestijn in de wereld. De volgende dag volgt een bezoek aan Sossusvlei , Deadvlei en de Sesrien Canyon.
U verblijft in Agama River Camp of gelijkwaardig.
Dag 4 (B,L) Sossusvalei - Swakopmund:
Het grootste gedeelte van de dag wordt gespendeerd met het rijden door de Namib Naukluft National Park
onderweg naar Swakopmund. De Woestijn is het huis van een paar zeldzame planten en dieren. In de
namiddag komt u aan in de charmante kustplaatje Swakopmund. Daar kan u deelnemen aan een paar
optionele excursies of gewoon genieten van de sfeer. U verblijft in Hotel a La Mer of gelijkwaardig.
Dag 5 (B) Swakopmund:
Een vroeg vertrek naar Walvis Bay Waterfront, voor een tocht met de kajak. Vanuit Pelican Point duurt het
tochtje ongeveer 2 uur afhankelijk van de weersomstandigheden. In de namiddag kan u weer deelnemen
aan optionele activiteiten. (deze kan u op voorhand bij te boeken ( prijs op aanvraag))
Dag 6 (B,L) Damaraland:
Vandaag laat u de Atlantische kust achter u en rijd terug landinwaarts op weg naar Spitzkoppe. Een
wandeling brengt u naar historische rotsschilderingen van de Bosjesmannen.
U verblijft in Omaruru Guesthouse of gelijkwaardig
Dag 7 (B,L) Bushman experience:
Vandaag vindt er een culturele ontmoeting plaats met de Bosjesmannen. Kom alles te weten over het
leven op de plaatselijke boerderij. In de namiddag volgt nog een bezoek aan een plaatselijke distillerij waar
je de huisgemaakte producten kan proeven.
Dag 8 (B,L), dag 9 (B,L) Etosha National Park
Deze 2 dagen spendeert u in het Etosha National Park om op zoek te gaan naar allerlei wild zoals: Cheetha,
giraf, zebra en de “Big 5” met verschillende game drives.
U verblijft in Toshari Lodge of gelijkwaardig
Dag 10 (B,L) Windhoek:
Door het mooie landschap onderweg naar Windhoek, met enkele stops onderweg om van het landschap te
genieten. Het afscheidsdiner in het legendarische Joe’s Beerhouse restaurant mag niet ontbreken.
U verblijft in Klein Windhoek Guesthouse of gelijkwaardig.
Dag 11 (B) Windhoek:
De mooie reis eindigt na het ontbijt. U wordt op tijd naar de luchthaven gebracht voor uw vlucht terug
naar huis.

Meer informatie bij je favoriete reisagent of op www.wonisafaris.be

