Groep safaris in Afrika

Botswana Wildlife Breakaway 2019
Een 15 daagse groep safari
In internationaal gezelschap

Inbegrepen:
- Accommodaties en maaltijden zoals beschreven
- Activiteiten vermeld in het programma
- Professionele lokale gids
- Vervoer in volledig uitgeruste safari voertuigen
Niet inbegrepen:
- Internationale vluchten
- Niet vermelde activiteiten
- Maaltijden die niet vermeld zijn
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven
- Verzekeringen en visums
- Lokale betalingen 350$pp

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

Groep safaris in Afrika
Dag 1 & 2 Victoria Falls Zimbabwe (ontbijt op dag 2)
Aankomst in Victoria Falls en transfer naar A’Zambesi River Lodge of gelijkwaardig. Rest van de dag vrij.
Op dag 2 ben je vrij in de voormiddag om de omgeving te ontdekken of deel te nemen aan een van de vele
optionele activiteiten. In de namiddag is er een boottocht voorzien op de machtige Zambezi rivier bij
zonsondergang
Dag 3 Victoria Falls Zimbabwe naar Caprivi Namibië (ontbijt, lunch, diner)
Na het ontbijt vertrekken we naar Caprivi ( Zambezi regio ),via de Kazungala grensovergang, naar de
accommodatie gelegen aan de Kwando Rivier. Dit waterrijk gebied is gekend voor zijn weelderige planten
groei en uitbundige dierenpracht. De lodge (Camp Kwando of gelijkwaardig) bereiken we in de laten
namiddag. Daar heb je een mooi zicht over de rivier waar de kans groot is dat je krokodillen en nijlpaarden
zal kunnen zien.

Dag 4 en 5 Caprivi Namibië naar Okavango Delta Botswana (ontbijt, lunch, diner)
Deze ochtend starten we met een game drive in het Greater Bwabwata National Park wat het Mahangu
Game reserve omhelst. Olifanten, Kudu, en Buffel zijn bijna zekerheden alsook de verschillende
vogelsoorten.
Via deze safari rit gaat het verder de grens over in Botswana naar de Okavango Delta: ’s werelds grootste
inlandse delta. Dag 5 staat in het teken van de ontdekking van de Okavango Delta met de gekende
Mokoro’s. Er is ook een mogelijkheid om te stoppen aan een afgelegen eiland waar jullie via een
begeleidde wandeling opzoek gaan naar olifanten en waterbucks . Overnachting in Guma Lagoon Camp of
gelijkwaardig.
Dag 6 Greater Moremi Area Botswana (ontbijt, lunch, diner)
Na het ontbijt veder in zuidelijke richting via Maun naar een privé concessie in de Moremi Regio. Dit gebied
is gekend voor zijn grote kuddes zoogdieren die je kan spotten tijdens een gamedrive. Overnachting in
Bedouin Bush Camp of gelijkwaardig.
Dag 7 Khwai River (ontbijt, lunch, diner)
Volledige dag op safari in de omgeving van de Khwai rivier. Door de permanente aanwezigheid van water,
leven hier vele diersoorten waaronder olifanten, leeuwen en allerlei vogelsoorten. Tijdens een nachtsafari
kom je misschien wel oog in oog te staan met een luipaard. Een spannende ervaring!
Dag 8 Moremi Game Reserve (ontbijt, lunch, diner)
Vandaag maak je kennis met het Moremi Game Reserve. Het landschap is zeer gevarieerd, waardoor er
een enorme verscheidenheid aan wild en vogels voorkomt. Roofdieren zoals leeuwen, luipaarden en
hyena's hebben hier hun thuisbasis. Maar ook buffels en antilopen laten zich regelmatig opmerken tijdens
een game drive.

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

Groep safaris in Afrika
Dag 9 Kwai River naar Nata (ontbijt, lunch, diner)
Vandaag verlaten we de bush en reizen verder naar het Oosten naar de Makgadikgadi Zoutpanne. Ooit een
mooie grote rivier die een goot meer voedde, nu een zoutpanne. Een grassteppe met verschillende zout
pannen met ertussen eilandjes met palmbomen vormen samen het Groot Makgadikgadi wat ’s werelds
grootse zoutpanne is met een totale oppervlakte van 37.000km² . We komen in de late namiddag aan in de
lodge. (Nata lodge of gelijkwaardig)

Dag 10 en11 Nata naar Chobe (ontbijt, lunch op dag 10, diner)
Je bezoekt het Nata Bird Sanctuary en geniet van een fantastisch uitzicht over de Sowa Pan die deel
uitmaakt van de Greater Makgadikgadi Pans.( let wel dat een bezoek aan de zoutpannen afhangt van de
conditie van de weg ). De reis gaat verder naar Kasane: de toegangspoort tot Chobe Nationaal Park. Dit is
Botswana’s 2de grootste nationaal park. Dit park is gekend voor zijn grote concentratie aan olifanten.
Namiddag is vrij om te relaxen aan het zwembad of je kan facultatief deelnemen aan diverse activiteiten.
Overnachting in Chobe Safari Lodge of gelijkwaardig.
Dag 11 start de dag met een mooie safari rit in Chobe Nationaal Park. In de late namiddag is er een boot
cruise gepland op de Chobe rivier. ( Nota: op dag 11 is er geen lunch voorzien)
Dag 12-13-14 Chobe Botswana naar Hwange Zimbabwe (ontbijt, lunch, diner)
Je vertrekt naar het Hwange National Park gelegen in het westen van Zimbabwe op de grens met
Botswana. Het park biedt een grote variatie aan landschappen en diersoorten en is vooral bekend om zijn
grote kuddes olifanten.
Dag 13 en 14 zijn twee volledige dagen om het grootste wildreservaat van Zimbabwe te ontdekken. Tijdens
safari's ga je op zoek naar olifanten, buffels, zebra's en giraffen. Daarnaast leven er hier vele roofdieren en
vogelsoorten.
Je bezoekt ook het Painted Dogs Centre, dat werd opgericht ter bescherming van de Afrikaanse wilde
hond. Overnachting in Sable Sands of gelijkwaardig.
Dag 15 Victoria Falls (ontbijt)
Einde van deze mooie reis. Na het ontbijt vertrek naar Victoria Falls Airport voor onze vlucht terug naar
huis.
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Prijs vanaf 3200€ pp (zonder internationale vluchten)
Single supplement 990€

Afreisdatums:
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