Groepsafaris in Afrika

Botswana Lodge Explorer
Een 11 daagse groep safari
(min. 4, max. 12 personen)
(in internationaal gezelschap)

Inbegrepen:
- Accommodaties en maaltijden zoals beschreven
- Activiteiten vermeld in het programma
- Toegang tot de parken
- Professionele lokale gids
- Vervoer in volledig uitgeruste voertuigen
Niet inbegrepen:
- Internationale vluchten
- Niet vermelde en optionele activiteiten
- Maaltijden die niet vermeld zijn
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven
- Verzekeringen en visum
- Binnenlandse vlucht 355€ pp

Meer informatie bij je favoriete reisagent of op www.wonisafari.be
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Dag 1: Maun
Bij uw aankomst in Maun wordt u overgebracht de Thamalakane River Lodge of gelijkwaardig, waar u kan
bekomen van de vlucht. U kan de stad al wat verkennen afhankelijk van uw aankomstuur. Er staat nog een
samenkomst gepland met de gids en uw medereizigers rond 18 uur.
Dag 2: Planet Baobab (ontbijt, lunch, diner)
Vandaag gaan we naar de vlaktes van het Makgadikgadi gebied, bekend om zijn eindeloze uitgestrektheid,
baobabbomen en opmerkelijke biodiversiteit. Nadat we ons in onze accommodatie (Planet Baobab of
gelijkwaardig) hebben gevestigd, maken we een wandeling met onze gids door het omliggende bos, terwijl
hij de lokale ecologie en geologie uitlegt en de unieke biologie van de baobabs. Deze zijn in feite geen
bomen, maar de grootste vetplanten in de wereld.
Dag 3: Planet Baobab (ontbijt, lunch, diner)
Na het ontbijt vertrekken we naar Nxai Pan of Ntwetwe Pan. Deze excursies zijn gebaseerd op het seizoen
en de wegomstandigheden. Beide Pannen maken deel uit van het grotere Makgadikgadi-systeem.
Dag 4: Greater Moremi (ontbijt, lunch, diner)
Deze ochtend reizen we via Maun, de poort naar de Okavango Delta, naar ons kamp (Bedouin Bush Camp
of gelijkwaardig), dat is gelegen in een privéconcessie in de regio Greater Moremi. Dit grote gebied staat
bekend om zijn concentratie van zoogdieren en het is niet ongebruikelijk om veel verschillende soorten
wild te zien tijdens een game drive. Na het diner volgt nog een nachtelijke game drive.
Dag 5 Moremi Game Reserve (ontbijt, lunch, diner)
Vandaag staat de dag helemaal in het teken van het beroemde Moremi Game Reserve. Dat staat bekend
als een van de mooiste en meest spectaculaire reservaten in Afrika met een ongekende concentratie aan
wild.

Dag 6: Chobe (ontbijt)
U wordt in de ochtend naar de Khwai- of Maun-landingsstrook gebracht voor uw vlucht naar Kasane (voor
eigen rekening). Bij aankomst wordt u opgewacht en naar uw lodge (Chobe Safari Lodge of
gelijkwaardig)gebracht. We genieten ‘s middags van het uitzicht in een boot op de Chobe-rivier, kijken naar
olifanten, nijlpaarden, krokodillen en een verscheidenheid aan vogels zonder onze verrekijker. Je bent
dichtbij genoeg voor close-upfoto’s en hebt de kans om getuige te zijn van een spectaculaire Afrikaanse
zonsondergang.
Dag 7 en 8: Hwange National Park (Zimbabwe) (ontbijt, lunch, diner)
We vertrekken uit Chobe en rijden naar onze lodge in een privéconcessie vlakbij Hwange National Park
(Sable Sands of gelijkwaardig). De volgende twee dagen worden doorgebracht met het verkennen van dit
natuurrijke gebied. Je kan deelnemen aan een optionele gamedrive als de tijd dit toelaat. De volgende dag
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zullen we genoeg tijd hebben om deze uitgestrekte wildernis op een gamedrive te verkennen. Hwange
National Park is een van Afrika's mooiste toevluchtsoorden voor dieren en is de thuisbasis van enorme
kuddes olifanten, buffels en zebra's en heeft een zeer grote concentratie van giraffen. Het is ook de
thuisbasis van vele roofdieren en bedreigde soorten plus gevarieerd vogelleven. We zullen ook het Painted
Dog Conservation Centre bezoeken om te kijken naar het werk dat er is gedaan om deze bedreigde soort te
beschermen.

Dag 9 en 10: Victoria Falls (Zimbabwe) (ontbijt)
Vandaag reizen we naar Victoria Falls, een essentiële Afrikaanse ervaring. In de middag hebben we een
ontspannen zonsondergang cruise op de machtige Zambezi rivier. De rest van de tijd in Victoria Falls kan je
vullen met deel te nemen aan een van de vele optionele activiteiten (op eigen kosten). Overnachting in
Ilala Lodge of gelijkwaardig.
Dag 11: Victoria Falls (Zimbabwe) (ontbijt)
Onze reis eindigt na het ontbijt. U wordt overgebracht naar de luchthaven voor uw vlucht terug naar huis.

Prijs vanaf 2450€ pp (zonder internationale vluchten)
Single supplement 635€
Afreisdatums :
afreis datum
15/02/2019
13/03/2019
29/03/2019
10/04/2019
26/04/2019
11/05/2019
11/06/2019
12/07/2019
11/08/2019
29/08/2019

taal
Engels
Engels
Duits
Engels
Engels
Engels
Frans
Duits
Engels
Duits

afreis datum
9/09/2019
18/09/2018
5/10/2019
20/10/2019
27/10/2019
18/11/2019
2/12/2019
7/12/2019
17/12/2019
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Engels
Engels
Engels
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Engels
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