Groepsafaris in Afrika

Botswana en Zimbabwe encounter
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 240€pp

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

Groepsafaris in Afrika
Dag 1: Victoria Falls, Zimbabwe
Bij aankomst volgt een transfer naar de A’zambezi River Lodge (of gelijkwaardig), waar u kan bekomen van
de vlucht. Later op de avond heeft er nog een kleine meeting plaats, zodat u kunt kennis maken met de
rest van de groep en de gids. Afhankelijk van uw aankomstuur kan u nog deelnemen aan enkele optionele
activiteiten.

Dag 2: Victoria Falls – Chobe National Park, Botswana (ontbijt)
Na het ontbijt neemt uw gids u mee op een rondleiding naar de machtige Victoria Falls, bekend bij de
plaatselijke bevolking als Mosi oa Tunya - "de rook die dondert". Vervolgens reizen we naar Kasane in
Botswana, de toegangspoort tot het Chobe National Park. Dit is het op een na grootste nationale park in
Botswana en heeft een van de grootste concentraties olifanten op het Afrikaanse continent. De middag is
ter vrije besteding om deel te nemen aan optionele activiteiten of om te ontspannen aan het zwembad.
We verblijven in Chobe Safari Lodge of gelijkwaardig.
Dag 3: Chobe National Park, Botswana (ontbijt)
Begin je ochtend met een spectaculaire gamedrive in Chobe National Park. Na een laat ontbijt in de lodge
kan u ontspannen tot aan onze boottocht op de Chobe-rivier, die begint rond vijftien uur. Hier kunnen we
olifanten, nijlpaarden, krokodillen en een verscheidenheid aan vogels observeren.
Dag 4 en 5: Chobe, Botswana - Hwange National Park Zimbabwe (ontbijt, lunch, diner)
Vanochtend begeven we ons over de grens naar Zimbabwe en naar onze lodge (Sable Sands of
gelijkwaardig) in de buurt van Hwange National Park. In de komende twee dagen zullen we genoeg tijd
hebben om deze uitgestrekte wildernis via gamedrives te verkennen. Hwange National Park is een van
Afrika ‘s mooiste toevluchtsoorden voor dieren in het wild en is de thuisbasis van grote kuddes olifanten,
buffels en zebra's en heeft een zeer groot concentratie van giraffen. Bij aankomst bezoeken we het Painted
Dog Conservation Centre, opgericht om deze bedreigde soort te beschermen. Als de tijd het toelaat, kunt u
nog deelnemen aan een optionele activiteit.
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Dag 6 en 7: Lake Kariba, Zimbabwe (ontbijt, lunch, diner)
Vandaag gaan we naar Binga, gelegen aan de zuidoostelijke oever van Lake Kariba, waar we aan boord
gaan van Umbozha Housboat of gelijkwaardig, voor een ontspannend verblijf van twee nachten. Onze reis
neemt ons mee naar de Sengwe-rivier voor middagactiviteiten, gevolgd door een diner aan boord. ’s
Morgens vroeg vertrekken we voor wat ontspannen vissen, begeleide wandelingen of wild bekijken,
afhankelijk van uw voorkeur. Wanneer we terugkeren, wordt brunch geserveerd terwijl we cruisen naar
Elephant Bay, waar we aanmeren op een van de eilanden. Kijk naar de zonsondergang over het meer,
ontspan rond een kampvuur en geniet van een strandbarbecue onder de sterrenhemel.
Dag 8 en 9: Matobo Hills, Zimbabwe (ontbijt, lunch, diner)
We beëindigen onze cruise met een ochtendgame op Lake Kariba en varen terug naar Binga. We reizen
zuidwaarts naar de majestueuze Matobo Hills, een gebied van prachtige schoonheid en dramatische rotslandschappen. Het nationale park heeft de status Werelderfgoed van UNESCO gekregen en is de thuisbasis
van zowel witte als zwarte neushoorns, Sable antilopen en heeft 's werelds dichtste populatie luipaarden.
Vogels zijn ook talrijk aanwezig en omvat de hoogste concentratie zwarte arenden in de wereld. Hier was
de thuishaven van de San (Bosjesmannen) en hun rotskunst vind je hier overal. We brengen de volgende
dag door in het nationale park en beginnen onze ochtend met het volgen van neushoornsporen per
voertuig en te voet. In de middag verkennen we verder de natuur van het park tijdens een gamedrive,
eindigend met een bezoek aan het graf van Cecil John Rhodos. We overnachten in Camp Amalinda of
gelijkwaardig.

Dag 10: Matobo Hills, Zimbabwe – Nata, Botswana (ontbijt, lunch, diner)
We verlaten Matobo Hills en rijden door de savannes naar Botswana. 's Middags bezoeken we het Nata
Bird Sanctuary, om te genieten van het prachtige uitzicht over de Sowa pan die deel uitmaakt van de
grotere Makgadikgadi pannen. (Houd er rekening mee dat een bezoek aan de pannen afhankelijk is van de
wegomstandigheden en waterstanden.) We arriveren laat in de middag in onze lodge (Nata Lodge of
gelijkwaardig)
Dag 11: Makgadikgadi Pans, Botswana (ontbijt, lunch, diner)
Een vertrek in de vroege ochtend brengt ons naar Planet Baobab (of gelijkwaardig) bij Gweta, vanwaar we
vertrekken op een excursie naar de Ntwetwe Pan om enkele van de kenmerkende landschappen van
Botswana tegen bewonderen. Na de lunch hebben we de mogelijkheid om een nabijgelegen dorp te
verkennen en om de moderne Afrikaanse dorpscultuur te ontdekken. Leer meer over de geschiedenis en
tradities van de Batswana-bevolking met een lokale gids. Bezoek de lokale lagere school, 'Sekolo' met zijn
buitenlessen en ontmoet de kinderen, bezoek de Kgotla - een traditionele rechtbank van het dorp en vang
een glimp op van het leven op het platteland van Botswana. In de late namiddag wandelen we met onze
gids door een indrukwekkend baobabbos. Hij vertelt je meer over de lokale ecologie, geologie en de unieke
biologie van de baobabs, die in feite geen bomen zijn, maar de grootste vetplanten ter wereld.
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Dag 12: Maun, Botswana (ontbijt)
Vandaag reizen we naar Maun, een bruisende safaristad die dienst doet als de poort naar de Okavango
Delta. De middag is aan jou om vrij te besteden, hetzij ontspannen naast het zwembad in de lodge
(Thamalakane River Lodge of gelijkwaardig) of als je bent op zoek naar wat opwinding, boek dan een
optionele rondvlucht over de delta.
Dag 13: Greater Moremi Area, Botswana (ontbijt, lunch, diner)
Na het ontbijt rijden we naar het Mokoro-beginstation. Vanaf hier zullen we dobberen in kano's door de
dichte vegetatie van de Okavango-delta om een verscheidenheid aan vogels en dieren in het wild
ontdekken. In tegenstelling tot andere delta's stroomt het de Kalahari-woestijn in zonder ooit de kust te
bereiken. Na deze spectaculaire excursie en lunch, rijden we naar ons kamp, Bedouin Bush Camp (of
gelijkwaardig)Later zullen we genieten van het diner en beginnen we aan een nacht gamedrive, een
fantastische kans om wat nachtdieren te spotten, die overdag moeilijker te vinden zijn.

Dag 14: Moremi Game Reserve, Botswana (ontbijt, lunch, diner)
Vandaag gaan we naar het beroemde Moremi Game Reserve dat bekend staat als een van de mooiste en
meest spectaculaire reservaten in Afrika met een ongekende concentratie van dieren in het wild. De
volledige dag wordt doorgebracht in de ongerepte natuur van het Moremi wildreservaat.
Dag 15: Moremi Game Reserve, Botswana (ontbijt)
Onze mooie reis eindigt na het ontbijt. Er volgt nog een transfer naar de luchthaven van Maun voor uw
vlucht terug naar huis.

Prijs vanaf 4060€ pp (zonder internationale vluchten)
Afreisdatums:
afreis datum
22/02/2019
26/03/2019
8/04/2019
6/05/2019
16/05/2019
20/06/2019
4/07/2019
22/07/2019

taal
Engels
Duits
Engels
Engels
Engels
Engels
Engels
Engels

afreis datum
1/08/2019
27/08/2019
6/09/2019
25/09/2019
10/10/2019
4/11/2019
9/11/2019

taal
Engels
Engels
Engels
Engels
Engels
Duits
Engels
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