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De reisarchitecten 
   van Gemsbok 

AFrikA 
De weidse savanne, onvergetelijke 
zonsondergangen, de roep van de jak-
hals. Het zijn beelden die na de reis 
bijblijven en soms jaren later nóg een 
gevoel van heimwee oproepen. Afrika 
doet iets met je. Afrika zit in je bloed, 
wordt er dan gezegd.
En het is waar. De geuren, de kleuren, 
de weidsheid, de aardsheid: al deze 
elementen zorgen voor een intense 
ervaring waarin je als het ware de hart-
slag van het leven zelf voelt. 

Wij adviseren vaak om het Afrika avon-
tuur te beginnen in Zuid-Afrika. Dit 
fantastische land heeft veel afwisse-
ling te bieden. Je kunt er zoveel safari’s 
maken als je wilt, maar het juist ook 
afwisselen met allerlei andere ervarin-
gen. Kaapstad geeft een totaal andere 
ervaring dan een safari in Limpopo. 
De landelijkheid van de Kleine Karoo 
is niet te vergelijken met de kleurrijke 
Zulucultuur in Natal. Eigenlijk vind je 
in Zuid-Afrika alle aspecten van het 
continent terug. 

Houdt u vooral van woestijn en weid-
se uitzichten? Plan dan een reis naar 
Namibië, het land van de vele kleuren 
rood en geel – woestijnland bij uitstek 
maar niet alleen woestijn. Neem bij-
voorbeeld een kennismaking met de 
locals als Himba of Owambo op en 
combineer de route met de groene 
delta van de Caprivi om te eindigen bij 
de Victoria watervallen. 

Wilt u juist voluit op safari? Botswana, 
Zambia, Zimbabwe, Tanzania en Kenia 
zijn fantastische safaribestemmingen 
pur sang waar je eindeloos door onge-
repte wildparken kunt trekken. 

kleinschAlige AccommodAties
Overwegend kiezen wij voor kleinscha-

lige accommodaties. Die passen het best 

bij onze zoektocht naar persoonlijke aan-

dacht en maatwerk. Wij hebben recht-

streeks contact met de lodges en kunnen 

bijzondere omstandigheden direct met 

hen doorspreken. Veel van onze reizigers 

hebben zo al een kaartje of andere attentie 

Op de volgende pagina’s hopen we u warm te maken voor een mooie reis door 
Zuidelijk Afrika. Er zijn zoveel prachtige routes te maken, zoveel (safari)avon-
turen te beleven en natuurschoon te ontdekken. 

Alle reizen zijn vanzelfsprekend zo te boeken. Toch gebeurt het zeer regelmatig 
(of beter gezegd: bijna altijd) dat u met een andere route onze deur uitgaat 
dan u  mee binnen kwam. Al pratende rond de tafel ontstaan namelijk allerlei 
ideeën.
U heeft wellicht specifieke wensen of interesses. Vaak komt bij ons een idee 
voor een passende locatie op; die nemen we dan mee in de route. Het kan ook 
zomaar zijn dat wij ‘aanvoelen’ dat een minder bekende bestemming goed bij 
u zou passen. Ook dan nemen we een reis evenzo makkelijk op de schop en 
bedenken we creatieve oplossingen. 

Dat is het voordeel van de wijze waarop wij maatwerk leveren. We maken alle 
routes zelf en boeken rechtstreeks bij de accommodaties. Zo krijg je dus écht 
een reis-op-maat. U kunt ons dus met recht de architect van uw reis noemen. 

Onze betrokkenheid stopt niet bij het bedenken van de route. We leggen van-
zelfsprekend de hele reis voor u vast en zorgen voor uitgebreide routeinformatie 
voordat u op reis gaat. Ons routeboekje is handig, informatief en wordt op 
maat voor elke reis geschreven. Ontzorgen noemen wij dat. 

Zo kunt u op reis onbezorgd genieten.
Met vriendelijke groet, 
Ellen van Zandwijk

op hun kamer gevonden bij een feestelijke 

gelegenheid.

meet the locAls
Mensen maken de reis, zo is onze ervaring. 

Ontmoetingen met lokale mensen, met 

hen praten over hun dagelijkse leven: het 

vergroot het reisplezier aanmerkelijk. Wij 

hebben diverse excursies die u in contact 

brengen met het leven van een andere cul-

tuur. We nemen u mee naar een homestay 

in Zululand, een Himba familiekraal in 

Namibië of te voet door een township. 

We zoeken naar de gedeelde noemer: het 

leven van alledag, familiebanden en kin-

deren opvoeden. Het zijn thema’s die elk 

mens bezig houden en ondanks culturele 

verschillen leiden tot onderlinge betrok-

kenheid. Voor ons is dit de kern van duur-

zaam toerisme: mensen respectvol ont-

moeten binnen hun eigen leefomgeving 

en ontdekken hoe hun leven zich in deze 

tijd daadwerkelijk afspeelt en welke waar-

den van toen behouden (kunnen) worden. 

mAAtwerk
Maatwerk betekent niet dat uw reis per de-

finitie duurder wordt. Het hangt helemaal 

af van de locaties die gekozen worden en 

kan zowel een goedkopere als duurdere 

versie opleveren. Bel ons ook als u een reis 

rondom een specifieke bestemming wilt. 

Wij bouwen regelmatig reizen die geheel 

afwijken van de routes die op de volgende 

pagina’s te vinden zijn.
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Het ritme van Afrika 
& reis door Limpopo 

Highlights Limpopo

dag 1:  
Per dag vlucht van KLM vliegt u van 
Amsterdam naar Johannesburg. Bij 
aankomst wordt u opgewacht door een 
transferservice en naar uw accommo-
datie gebracht. De auto wordt op de 
ochtend van dag 2 geleverd. 
 
dag 2 en 3: Panoramaroute      375 km 
Uw eerste bestemming is de 
Panoramaroute. Er is heel wat te zien: 
diverse watervallen, mooie uitkijkpun-
ten zoals God’s Window en de drie 
Rondavels. U komt vanzelf langs de 
Blyde River Canyon, Graskop Lift en 
Bourkes Potholes. De komende nach-
ten brengt u door in een prettig gasten-
huis in Sabie, een vriendelijk dorp aan 
de zuidkant van de Panoramaroute. 
Verblijf is inclusief ontbijt. 

AlternAtieF  hAzyview  
De Panoramaroute ligt iets ver-
der weg, maar het is  makkelijk 
te combineren met een safari in 
Krugerpark. De accommodatie ligt 
mooi en is (een tikje) luxer. f

 
dag 4 en 5: krugerpark          140 km
Safari mag natuurlijk niet ontbreken! 
De komende nachten rijdt u zelf sa-
fari in het wereldberoemde Krugerpark 
met de kans de Big Five te spotten. Het 
grote nationale park heeft een goed 
wegennetwerk en diverse restcamps 
met eenvoudige rondavels inclusief 
badkamer.   Ontbijt niet inbegrepen, 
dagelijkse conservation fee wel. 

uPgrAde  oP jeePsA-
FAri in een Privé PArk 

In privéparken als Thornybush, 
Timbavati & Sabi Sands kunt u 
niet zelf rijden maar gaat u op 
safari per open jeep. De rangers 
kennen het gedrag van de dieren, 
mogen (soms) buiten de paden 
rijden en avondsafari’s maken. 
Overnachting is in een comforta-
bele/luxe lodge inclusief alle maal-
tijden en 2 safari’s per dag. Wij 
werken samen met diverse lodges. 
f

 
dag 6 en 7: hoedspruit   circa 160  km
Hoedspruit ligt aan de rand van 
het Krugerpark. In de verte zijn de 
Drakensbergen van Mpumalanga 
zichtbaar met de Panoramaroute. 
Bijzonder is een bezoek aan het aai-

bare nijlpaard Jessica of één van de 
opvangtehuizen voor dieren. Op safari 
kan in het Krugerpark óf ga fietsen tus-
sen zebra’s en giraffen op een van de 
omliggende wildreservaten met alleen 
grazend wild.  
Hoedspruit is uitgegroeid tot een ge-
zellig dorp met plezierige kleinschalige 
lodges. Verblijf op basis van ontbijt. 
 
dag 8, 9 en 10: 
makhado/louis trichardt          268 km
Net buiten Makhado wonen en wer-
ken enkele Venda kunstenaars; zij ma-
ken ondermeer potten, houtsnijwerk 
en beelden. Verken de route op eigen 
gelegenheid of boek een toer met een 
gids. Daarnaast zijn er wandeltochten 
mogelijk en worden er regelmatig (ar-
tistieke) workshops georganiseerd. 
Verblijf is op een gastvrije farm die 
nauw met de kunstenaars samenwerkt. 
Verblijf op basis van ontbijt en diner in 
een comfortabele kamer.

dag 11 en 12: mapungubwe     150 km 
Aan de Zuid-Afrikaanse kant van de 
Limpopo Rivier (net onder de grens 
met Botswana) ligt het Mapungubwe 
National Park. Het is een savanneland-
schap waarin de Big Five leeft, al zijn 
de aantallen niet zo groot. 
In het midden van het park staat een 
‘heilige’ heuvel, woon- en begraaf-
plaats van koningen uit de 12e en 13e 
eeuw die hier een welvarende cultuur 
hebben aangestuurd. Daarnaast is het 
drielandenpunt bijzonder: u kijkt over 
de rivier naar Zimbabwe & Botswana. 
Verblijf is in het nabijgelegen Mapesu 
in comfortabele kamers. Zorg ervoor 
dat u op tijd bent om zo’n fantasti-
sche zonsondergang mee te maken 
vanaf een heuvel óf de rand van het 
zwembad. Inbegrepen: ontbijt, lunch 
en diner. Wandel- of jeepsafari’s kunt 
u bijboeken.
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Highlights Limpopo

dag   13 en 14: mashatu (Botswana)        60 km 
Vandaag steekt u de grens over naar 
Botswana en gaat u op safari in dit nog 
zo pure gebied dat bekend staat als 
Tuli Block. U laat uw huurauto achter 
in Zuid-Afrika, steekt de rivier over en 
wordt met een transfer naar Mashatu 
gebracht. De natuur laat Afrika in haar 
puurste vorm zien. Het park heeft een 
zeer goede wildstand.  De kans is groot 
dat u luipaarden treft; die zijn hier vol-
op aanwezig. 
Uw verblijf is gebaseerd op het Tented 
Camp dat een echte ‘bushsfeer’ heeft. 
Er is comfort, maar geen luxe. Het 
Tented Camp is niet omheind en  niet 
toegankelijk voor kinderen onder 12 
jaar. Maximaal 2 personen per tent. 

liever wAt luxer?
Verblijft u liever wat luxer en in een 
omheinde lodge? Kies voor de up-
grade naar het luxere Main Camp, 
dat uitkijkt op een waterplaats. Alle 
leeftijden welkom. f

 

dag 15 en 16: Alldays           85 km 
Sommige plaatsen in Afrika hebben 
dat mystieke gevoel zoals alleen Afrika 
kan geven. Geniet nog even na aan de 
Mogalakwena rivier van de zonsonder-
gangen, natuur en rust. 
De kamers zijn artistiek, met warm-
te en etnische elementen ingericht. 
Inclusief ontbijt en diner.
 
dag 17 en 18: waterbergen/kololo 

200 km 
Kololo ligt aan de rand van het Big Five 
Welgevonden Reservaat. Op het reser-
vaat van Kololo zelf kunt u  tussen de 
zebra’s en giraffen lopen of fietsen. 

Met de ranger kunt u bovendien mee 
op open jeepsafari in Welgevonden. 
Verblijf is in een comfortabel stan-
daardchalet inclusief ontbijt en diner. 
Er is 1 gamedrive per dag met een ran-
ger inbegrepen. 

Binnen het PArk?
Toch nog een paar daagjes die spe-
ciale sfeer van een Big Five Safari 
lodge proeven? Kies dan voor de up-
grade naar het Welgevonden Park of 
één van de reservaten & lodges in de 
omgeving. f
 

dag 19: johannesburg            295 km  
Steeds meer wijken in Johannesburg 
worden of zijn opgeknapt waardoor 
de stad haar levendige en veelkleu-
rige sfeer terug krijgt. Met de Hop on 
Hop Off bus zijn de meest bekende at-
tracties te bezoeken, maar het is ook 
een aanrader om te fietsen in Soweto. 
Verblijf is in een prettig guesthouse 
inclusief ontbijt en restaurantjes die 
dichtbij liggen. 

Bijzonder:
Boek een halve of hele dagtocht 
met onze gids in Johannesburg 
en verken de stad al lopend of per 
openbaar vervoer. Een bijzondere 
manier om deze metropool te leren 
kennen. f

dag 20 en 21:  
Vanavond vliegt u naar huis. Aankomst 
thuis dag 21.
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Geur en kleur 
in sfeervol Zuid-Afrika

dag 1:
U vliegt naar Zuid-Afrika. Afhankelijk 
de maatschappij komt u ’s avonds aan 
of de volgende dag.

dag 2 - 4: kaapstad          35 kilometer
De eerste drie (of vier) nachten ver-
blijft u in een prettig 4* kleinschalige 
accommodatie in Kaapstad of het na-
bijgelegen Houtbay.  Kaapstad biedt 
heel veel: bezoek de Tafelberg (per 
kabelbaan, lopend óf boek een over-
nachting op de berg!), Robbeneiland, 

het Waterfront, Kirstenbosch en Groot 
Constantia. Maak een stadswandeling 
of ga fietsen door de stad.  Tijdens een 
townshiptour maakt u kennis met het 
leven in wijken als Khayalitsha. 

In Kaapstad werken we samen met 
diverse accommodaties en kiezen 
de accommodatie die bij u past.

dag 5: hermanus        220 kilometer
De route naar Hermanus van vandaag 
gaat eerst via Kaap de Goede Hoop, 

het meest zuidwestelijke punt van 
Afrika waar de koude en warme oce-
aanstromen botsen. Je voelt hier bijna 
letterlijk het uiteinde van de wereld. 
Verderop ligt Simonstown met een 
grote pinguïnkolonie. Daarna volgt u 
een mooie kustroute naar Hermanus.
Hermanus is de kraamkamer van de 
walvissen tussen juli en december. Je 
ziet de enorme dieren al vanaf de kust. 
Boottochten en kayaktochten zijn ook 
mogelijk. Verblijf is  in een 4* guest-
house.

dag 6: stellenbosch     85 kilometer 
Stellenbosch is het oudste dorp van 
Zuid Afrika met mooie architectuur. In 
de met eiken omzoomde Dorpsstraat 
kunt u Oom Samie se winkel bezoeken.
Samen met Franschhoek vormt 
Stellenbosch het hart van de wijnroute. 
Er zijn prachtige landgoederen waar je 
wijn kunt proeven en heerlijk kunt lun-
chen (picknick!). Verblijf in een prettige 
4* accommodatie in of net buiten het 
dorp. 

dag 7 en 8: clanwilliam    250 kilometer
De Cederbergen vormen een bijzonder 
mooi natuurgebied. Bovendien is het 
de bakermat van de rooibosthee. Maak 
een tour op een plantage en/of boek 
een theeproeverij in het dorp.
De bergen bestaan uit zacht en ijzer-
rijk gesteente dat fantastische rotsfor-
maties oplevert in felle rode kleuren. In 
het gebied zijn diverse (eeuwenoude) 
rotstekeningen gevonden die je kunt 
zien tijdens een wandeltocht.

dag 9: robertson         290 kilometer
Vanaf vandaag begint u aan de Route 
62, één van de mooiste routes door 
de Kaap. Onderweg is het leuk om in 
Tulbagh te lunchen. In de Kerkstraat 
van dit pittoreske dorp kunt u genieten 
van gerestaureerde Kaapse Hollandse 
panden. In Robertson overnacht u op 
een wijn- of olijvenfarm in de Klaas 
Voogds vallei. Een heerlijk plekje.

dag 10 en 11: de rust          140 kilometer
De kleine Karoo is vooral bekend om 
Oudtshoorn en de struisvogels. Wij 
voegen daar een rit over de steile maar 
mooie Swartbergpas aan toe én een 
verblijf in het plattelandsdorpje De 
Rust.  In ons gastvrije guesthouse kunt 
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u de sfeer van de Kleine Karoo opti-
maal beleven. Ontbijt en diner zijn iets 
bijzonders.

dag 12 en 13: tuinroute        180 km
De Tuinroute wordt gekenmerkt door 
groen van het regenwoud en een mooie 
kustlijn. Er zijn talloze wandeltochten 
mogelijk zoals op de mooie rotspunt 
Robberg in de oceaan bij Plettenberg. 
In Knysna kunt u een boottocht over 
de lagune maken en natuurpark 
Featherbed bezoeken vanwaar de twee 
toegangsrotsen (de Heads) naar de 
oceaan zijn te zien.  Verblijf in een gast-
vrije accommodatie inclusief ontbijt.  

De Tuinroute heeft veel bijzondere 
(luxe) accommodaties. Vraag ons 
naar de mogelijkheden voor een up-
grade.  f

dag 14: Port elizabeth        340 km
Bezoek op weg naar Port Elizabeth het 
Tsitsikamma National Park waar oce-
aan en regenwoud samenkomen.  U 
verblijft de komende nacht in een pret-
tig guesthouse dichtbij de luchthaven.

dag 15 en 16:  drakensbergen          250 km
Een (vroege) vlucht brengt u naar 
Durban waar uw volgende auto klaar 
staat.  De Drakensbergen bestaan uit 
drie gedeelten; de noordelijke, de cen-
trale en de zuidelijke Drakensbergen. 
We kiezen in deze route voor de om-
geving van Royal Natal National Park 
in het noordelijke deel. Er zijn van tal 
van wandelingen te maken naar bij-
voorbeeld de prachtige Tugela Gorge. 
Verblijf is in een gezellige cottage met 
uitzicht op het Amfitheater. Inclusief 
ontbijt en diner.

Meer weten over de Battlefield ge-
schiedenis? Vraag ons naar (lodges 
met) gespecialiseerde gidsen.

dag 17: rorke’s drift                       200 km 
In de omgeving van Rorke’s Drift von-

den in 1879 allerlei veldslagen plaats. 
Rorke’s Drift zelf was destijds een mis-
siepost en nu een goed museum. In 
het nabijgelegen dorp Dundee geeft 
het Talana museum een goede indruk 
van de streekgeschiedenis. Richting 
Vrijheid kunt u Bloedrivier bezoeken. U 
verblijft vannacht op een gezellige farm 
inclusief ontbijt en diner.

AlternAtieF homestAy
De tradities in Zululand zijn on-
danks de moderne wereld sterk ver-
ankerd in het dagelijkse leven. Het 
leven in een rondavel in familiever-
band (een kraal) is nog altijd intact. 
Kies voor een nacht homestay in 
een Zulukraal en ga aan het einde 
van de middag mee het vee opha-
len of help mee om doeken te we-
ven. Na een traditioneel Zulu diner 
wordt de avond rondom het vuur 
afgesloten waar u de verhalen hoort 
over de dagelijkse gang van zaken. 
U slaapt op een matras met goed 
beddengoed en heeft een eigen 
eenvoudige badkamer. 

dag 18 en 19: st. lucia             250 km
De komende nachten verblijft u in een 
sfeervolle lodge in St. Lucia.  In de 
lagune leven heel wat krokodillen en 
nijlpaarden die u van dichtbij kunt zien 
als u een boottocht boekt. Bovendien 
kunt u safari’s maken in het Umfolozi/
Hluhluwe park met kans op de Big 
Five.  Verblijft u liever in het park? Dat 
is mogelijk in accommodatie van het 
park of een luxe prive safari lodge.

dag 20: swaziland/eswatini          250 km
Centraal in het koninkrijk eSwatini 
ligt de Ezulwini Vallei - de Vallei der 
Koningen. In deze groene streek ligt 
het Mlilwane Wildlife Sanctuary en 
kunt u lokale marktjes of de kaarsen-
fabriek bezoeken. Verblijf is in een 
eenvoudige ‘beehive’ in Mlilwane of 
een prettige B&B in de vallei inclusief 
ontbijt. 

dag 21 en 22: krugerpark          250 km
Safari mag natuurlijk niet ontbreken! 
De komende twee nachten  rijdt u zelf 
safari door het Krugerpark en boeken 
we u in één of twee verschillende rest-
camps van het Krugerpark met de kans 
de Big Five te spotten. U verblijft in een 
eenvoudig ingericht chalet met eigen 
badkamer. Ontbijt is niet inbegrepen, 
de dagelijkse entreesom wel.

uPgrAde:
luxe sAFAri lodge

Op safari in een open jeep zet alle 
zintuigen open. De warmte, de geu-
ren, het geluid van een brekende 
tak en de sensatie om dichtbij een 
leeuw of giraffe te komen.  
In privéparken als Thornybush & 
Sabi Sands gaat u 2x per dag mee 
op safari per open jeep. Er is een re-
ele kans om de Big Five te zien, de 
rangers en spoorzoekers begrijpen 
het gedrag van de dieren en mogen 
soms van de paden af.  Verblijf in 
een (luxe) lodge, alle maaltijden en 
2x safari per dag inbegrepen. Een 
geweldige belevenis! f

dag 23 en 24: de Panoramaroute 
 140 km
Om de Panoramaroute goed te verken-
nen, boeken we u de komende twee 
nachten in Sabie. Dat ligt zeer centraal. 
Er is heel wat te zien: diverse waterval-
len, mooie uitkijkpunten zoals God’s 
Window en de drie Rondavels.

AlternAtieF
Vanuit onze accommodaties in 
Hazyview is het makkelijk om (ook) 
naar het Krugerpark te gaan of kies 
voor een natuurlodge in Ohrigstad.

dag 25: johannesburg              375 km
Aan het begin van de avond of te-
gen middernacht vliegt u vanaf 
Johannesburg terug naar Europa.

dag 26:
Aankomst Nederland.

Bovenstaande reis is een voorbeeld-
reis. U kunt deze route bijvoor-
beeld ook vanaf Johannesburg naar 
Kaapstad boeken, als 21- of 17-daag-
se reis. Overige wensen zijn altijd 
bespreekbaar en kunnen verwerkt 
worden in een offerte op maat.
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Zuidelijk Afrika

De mooiste safari’s maak je in het 
noorden van Zuid-Afrika die boven-
dien afgewisseld kunnen worden met 
leuke activiteiten als canopy (zipline), 
kanovaren, fietsen of het bezoeken 
van opvangprojecten voor dieren. We 
laten je kennis maken met de cultuur 
van lokale stammen en de tradities 
van Afrika.
Onze zomervakantie valt precies in 
de Zuid-Afrikaanse winter. Gelukkig 
zijn de dagen in het noorden meestal 
lekker warm. 

dag 1:
U vliegt vanaf Amsterdam naar 
Johannesburg.

dag 2 en 3: Piet retief               320 km
Uw auto staat klaar, de vakantie begint! 
De eerste route brengt u in Piet Retief 
op een gezellige farm waar kinderen de 
dieren van de farm kunnen aaien en 
een rondleiding over de boerderij mo-
gelijk is. Verblijf in een plezierig huisje. 
Ontbijt is inbegrepen. 

dag 3 en 4: swaziland /eswatini     150 km
eSwatini is een vriendelijk koninkrijk 
waar de Afrikaanse tradities nog een 
belangrijke rol spelen. Bezoek de glas-
fabriek of snuffel op de lokale marktjes 
in de Ezulwini Vallei.
Zin in een fietstochtje tussen het wild? 
In het Mlilwane Nature Reserve is dat 
prima te doen. 
Verblijf in een mooie hotelletje of 
guesthouse, op basis van ontbijt. 

dag 5, 6 en 7: Panoramaroute/
hazyview                      275 km
De komende drie nachten verblijft u 
in een heerlijk gastvrije lodge in de 
heuvels buiten Hazyview.  Als u de 
Panoramaroute rijdt, is er heel wat te 
zien: diverse watervallen, mooie uit-
kijkpunten zoals God’s Window en de 
drie Rondavels. U komt dan vanzelf 
langs de Blyde River Canyon. Graskop 
Lift en Bourkes Potholes.
Op zoek naar avontuur? Doe een cano-
pytour door het bos, maak een ritje op 
een quadbike of ga raften.  

dag 8 en 9: orpen/krugerpark 160 km
Net buiten Orpen aan de rand van 
het Krugerpark woont de Mnisi 
Community waar het dagelijkse leven 
traditioneel bestaat uit het weiden van 
vee. De jagers van vroeger werken nu 
als  safarigidsen. 
Aan het einde van een hete dag, als de 
zon ondergaat, hoort u koeienbellen 
zachtjes rinkelen terwijl in de verte de 
roep van de jakhals klinkt.  Dit magi-

Kinderdromen in 
vervulling
Super safarireis door Zuid Afrika met kinderen

Familierondreis - veel safari
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sche Afrika moment kun je meemaken 
vanuit één van de 15 comfortabele ten-
ten met eigen badkamer. Hoewel de 
tenten niet voorzien zijn van elektrici-
teit is er wel licht en stromend water. 
Wij boeken bovendien één jeepsafari 
voor u in een nabijgelegen Big Five 
Game Reserve. Ontbijt, diner en 1x Big 
Five Safari inbegrepen. 

uPgrAde:
 luxe sAFAri lodge 

Op safari in een open jeep zet alle 
zintuigen open. De warmte, de geu-
ren, het geluid van een brekende 
tak en de sensatie om dichtbij een 
leeuw of giraffe te komen.  
In privéparken als Klaserie, 
Timbavati of Thornybush gaat u 
2x per dag mee op safari per open 
jeep. Er is een reële kans om de Big 
Five te zien, de rangers en spoor-
zoekers begrijpen het gedrag van de 
dieren en mogen soms van de pa-
den af.  Verblijf in een (luxe) lodge, 
alle maaltijden en 2x safari per dag 
inbegrepen. Een geweldige beleve-
nis voor de hele familie. 
Kinderen onder 6 jaar mogen 
meestal alleen mee op een speciale 
kindersafari. f

dag 10 en 11: hoedspruit 80 km 
Hoedspruit ligt aan de rand van het 
Krugerpark. Hoedspruit heeft diverse 
dierenopvangprojecten die interessant 
zijn. Misschien wilt u nijlpaard Jessica 
wel aaien? U kunt zelf een dagje safari 

rijden in het Krugerpark óf ga fietsen 
(wandelen of paardrijden) tussen ze-
bra’s en giraffen op een wildreservaat 
met alleen grazend wild.  Verblijf op ba-
sis van ontbijt.
 

AlternAtieF 
• Kies voor een overnachting in 
boomhutten! De boomhuizen zijn 
op palen gebouwd en genesteld tus-
sen de takken van de bomen. 
• Erg leuk is ook ons glampingadres-
je waar jeepsafari’s zijn inbegrepen

dag 12, 13 en 14: makhado  240 km
Makhado vormt het hart van de Venda 
cultuur. De kunstenaars in de omgeving 
maken prachtige potten, houtsnijwerk, 
marimba’s en beelden. U kunt de kun-
stenaars op eigen gelegenheid of onder 
begeleiding van een gids bezoeken. Als 
u kiest voor een dagtocht met gids zijn 
er langere dagtochten mogelijk over het 
traditionele platteland. 
Verblijf is in een hele prettige 4* lodge 
op basis van ontbijt en diner. In de tuin 
ligt een zwembad en trampoline. 

dag 15, 16, 17, 18: kololo            320 km 
Aan de rand van het Welgevonden 
Game Reserve ligt Kololo Game 
Reserve. Het is veilig om zelf over het 
reservaat te wandelen want er is alleen 
(volop) grazend wild aanwezig zoals 
bokken en zebra’s.  Kololo grenst aan 
het Welgevonden Game Reserve. Per 
dag is in het verblijf 1 jeepsafari in dit 
Big Five park inbegrepen evenals ont-
bijt en diner.
 

uPgrAde 1:
 Big Five sAFAri’s 
in PilAnesBerg

Pilanesberg Game Reserve is een 
55 000 ha groot park en is de laatste 
jaren uitgebreid met enkele privé 
concessies. Kinderen vanaf 6 jaar 
mogen mee op safari, voor de jon-
gere kinderen worden kindersafari’s 
georganiseerd. f

uPgrAde 2: 
Ants nest

Een verblijf bij Ants Nest is vooral 
een feest als u van mountainbi-
ken, wandelsafari’s en paardrijden 
houdt. Tijdens de activiteiten kunt 
u zomaar heel dichtbij een giraffe of 
neushoorn komen. De accommo-
datie heeft een artistieke Afrika flair. 
Een bijzonder adres! f

dag 19 en 20:
Vlucht naar huis en aankomst  
Amsterdam.

Zeer geschikt voor juli / augustus
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Zonsondergangen tegemoet rijden 
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Zuidelijk Afrika

Dromen van (luxe) safari’s wordt 
werkelijkheid tijdens deze reis door 
het noorden van Zuid Afrika. Het 
ritme van de reis wordt bepaald door 
wildparken afgewisseld met bezoek 
aan dorpjes en sportieve activiteiten. 
De safari’s wisselen tussen zelfdrive 
in de nationale parken tot jeepsa-
fari’s in privé parken. Wild spotten 
op een open jeep met een ranger die 
het gebied op zijn duimpje kent en de 
sporen van leeuw of luipaard volgt, 
voelt als een droom die werkelijkheid 
wordt. 

De diversiteit aan natuur is over-
weldigend. Het groene Umfolozi/
Hluhluwe in Natal biedt een totaal 
andere ervaring dan de savanne rond-
om de Limpopo rivier in het noorden. 

Hier steekt u bovendien de grens met 
Botswana over voor safari’s in het uit-
gestrekte Mashatu en sluit af met een 
ontspannen verblijf rondom Alldays 
waar de zonsondergangen magische 
momenten opleveren.

dag 1:
U vliegt naar Johannesburg. Afhankelijk 
van gekozen maatschappij komt u ’s 
avonds aan of de volgende dag.. 

dag 2 en 3: clarens            290 km 
De eerste bestemming is aan de rand 
van het Golden Gate National Park. 
Clarens is een aardig kunstenaarsdorp 
en het Golden Gate een prachtig park. 
Als de zon op de rotsen schijnt, ont-
staat een intens rode gloed. Verblijf 
is in een gezellig guesthouse in het 
dorp inclusief ontbijt. Upgrade naar 5* 
lodge in Lesotho mogelijk. 

dag 4 en 5: drakensbergen/royal 
natal nP           180 km
De Drakensbergen bestaan uit drie ge-
deelten; de noordelijke, de centrale en 
de zuidelijke Drakensbergen. Verblijf 
is in een gezellige cottage met uitzicht 
op het Amfitheater nabij het Royal NP 
Park. Er zijn van tal van wandelingen te 
maken. Inclusief ontbijt en diner. 

dag 6: rorke’s drift               200  km
In de omgeving van Rorke’s Drift von-
den in 1879 de veldslagen van Rorke’s 
Drift en Isandlwana plaats. Rorke’s 
Drift zelf was destijds een missie-
post en nu een goed museum. In het 

nabijgelegen dorp Dundee geeft het 
Talana museum een goede indruk 
van de streekgeschiedenis. Richting 
Vrijheid kunt u bovendien Bloedrivier 
bezoeken waar de gebruikte huifkar-
ren op ware grootte zijn nagebouwd.
U verblijft vannacht op een ge-
zellige farm niet ver van Rorke’s 
Drift inclusief ontbijt en diner.

AlternAtieF homestAy
De tradities in Zululand zijn on-
danks de moderne wereld sterk ver-
ankerd in het dagelijkse leven. Het 
leven in een rondavel in familiever-
band (een kraal) is nog altijd intact. 
Kies voor een nacht homestay in 
een Zulukraal en ga aan het einde 
van de middag mee het vee opha-
len of help mee om doeken te we-
ven. Na een traditioneel Zulu diner 
wordt de avond rondom het vuur 
afgesloten waar u de verhalen hoort 
over de dagelijkse gang van zaken. 
U slaapt op een matras met goed 
beddengoed en heeft een eigen 
eenvoudige badkamer.

dag 7: hluhluwe             250 km
Dit oudste Nationale Park van Zuid-
Afrika is bekend vanwege de grote 
populatie neushoorns. Ook de andere 
dieren van de Big Five zijn aanwe-
zig in dit 90 000 hectare grote park. 
U rijdt safari’s met uw eigen auto. 
Overnachting in  Hilltop Camp, basis 
logies. Conservation fee moet u ter 
plaatse betalen. 

AlternAtieF
Kies voor een upgrade naar één van 
de luxe privé safarilodges. Wij wer-
ken met diverse lodges samen.

dag 8 en 9: st. lucia              100 km
In St. Lucia, aan de kust van de Indische 
Oceaan, ligt een lagune met een bij-
zonder ecosysteem waar nijlpaarden 

Groene safarireis, 
balsem voor de ziel



Gemsbok        Reizen
f  Upgrades zie prijsbijlage en
website: www.gemsbok.nl

11
Gemsbok        Reizen

f  Upgrades zie prijsbijlage en
website: www.gemsbok.nl

Zu
ide

lij
k 

Af
rik

a

en krokodillen zicht uitstekend thuis-
voelen.  Een boottocht geeft veel infor-
matie over de dieren. Walvisexcursies 
per boot zijn mogelijk tussen juli en de-
cember.  U verblijft in een comfortabel 
4* guesthouse met ontbijt. 

dag 10 en 11: kosi Bay                          210 km
Tegen de grens met Mozambique ligt 
Kosi Bay aan één van de talrijke bin-
nenmeren waar nijlpaarden zich thuis 
voelen. In het hart van een raffiawoud 
en aan de rand van een meer ligt een 
bijzondere lodge ver weg van de be-
woonde wereld. Alle maaltijden zijn in-
begrepen, evenals een begeleide bos-
wandeling en een begeleide kanotocht. 
Snorkel- of boottochten naar de kust 
kunnen apart bijgeboekt worden. 
De huisjes zijn ecoluxe ingericht en 
zeer sfeervol.
Tussen november en februari is het 
mogelijk oceaanschildpadden eieren te 
zien leggen op het strand.

dag 12:  mbabane/eswatini           250 km
Swaziland/eSwatini is een prettige tus-
senstop op weg naar het noorden. In 
de Ezulwini Vallei zijn diverse lokale 
marktjes met houtsnijwerk of neem 
een kijkje in een glasfabriek. Verblijf 
in een gemoedelijk hotelletje inclusief 
ontbijt en diner.

dag 13 en 14: 
hazyview/Panoramaroute         250 km
Vanuit onze sfeervolle accommodatie 
in Hazyview kunt u de Panoramaroute 
bezoeken of zelf een safari maken in 
Krugerpark. 

dag 15 en 16: 
Privé safari in thornybush                140 km
Een speciale ervaring vormen sa-
fari’s vanuit een privépark zoals het 
Thornybush Game Reserve. Dit 16 000 
hectare tellende wildpark heeft open 
grenzen met het Krugerpark. U gaat 

twee keer per dag mee op jeepsafari 
om te speuren naar de Big Five.
Verblijf in een kleinschalige en zeer 
comfortabele lodge als Monwana of 
Serondella. Alle maaltijden en 2x safari 
per dag inbegrepen.

dag 17 en 18: makhado                      268  km
De komende dagen maakt u  ken-
nis met de Vendacultuur. Net buiten 
Makhado wonen en werken enkele kun-
stenaars; zij maken ondermeer potten, 
houtsnijwerk en beelden. Verblijf in 
een leuke en gezellige lodge op basis 
van ontbijt en diner.

uPgrAde leshiBA
Hoog in de Zoutpansbergen ligt de 
lodge Leshiba met een duizeling-
wekkend mooi uitzicht. 
In een verblijf is inbegrepen: ontbijt, 
diner en 1 x een eco-activiteit per 
dag zoals een wandelsafari of game-
drive. De wandelsafari concentreert 
zich op rotstekeningen, tijdens de 
gamedrives wordt op zoek gegaan 
naar de neushoorns.  f

dag 20 en 21: mapungubwe      150 km
Aan de Zuid-Afrikaanse kant van de 
Limpopo Rivier (net onder de grens 
met Botswana) ligt het Mapungubwe 
National Park, een savanne-landschap 
met de Big Five.  In het midden van het 
park staat een ‘heilige’ heuvel, woon- 
en begraafplaats van diverse koningen 
uit de 12e eeuw die hier een welvarende 
cultuur hebben aangestuurd.
Daarnaast is het drielandenpunt bij-

zonder: u kijkt over de rivier naar 
Zimbabwe & Botswana. 
Verblijf is in een nabijgelegen comfor-
tabele lodge omringd door mopane 
& baobabbomen. Hopelijk kunt u er 
genieten van zo’n bijzondere zonson-
dergang!
Inbegrepen in het verblijf: ontbijt, 
lunch en diner. Wandel- en jeepsafari’s 
bij te boeken.

dag 22: mashatu                   60 km
Vandaag steekt u de rivier over naar 
Botswana en gaat op safari in dit pure 
gebied. 
Mashatu bestaat uit Afrika-natuur bij 
uitstek en heeft bovendien een zeer 
goede wildstand. De kans op luipaar-
den is groot. 
Verblijf is in het Tented Camp met een  
echte ‘bushsfeer’. Er is comfort, maar 
geen luxe. Het camp is niet omheind. 
Alle maaltijden en safari’s inbegrepen. 
Upgrade naar de luxe (omheinde) 
Mainlodge mogelijk. f

dag 23: Alldays                85 km
Nog even nagenieten van die mooie 
zonsondergangen en helemaal niets. 
Onze lodge aan de rivier biedt dat mys-
tieke gevoel dat zo kenmerkend is voor 
Afrika. Verblijf in een ruime kamer op 
basis van ontbijt en diner. Bij de lodge 
hoort een artistiek centrum waar Pedi 
vrouwen prachtige voorwerpen ma-
ken.

dag 24 en 25: johannesburg     525 km
Vanavond vertrekt uw vlucht naar 
Amsterdam.  Aankomst op dag 25.

Zonsondergangen tegemoet rijden 
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Kaapse Reis,
18 dagen relaxed kuieren

heel veel: bezoek de Tafelberg (per 
kabelbaan, lopend óf boek een over-
nachting op de berg!), Robbeneiland, 
het Waterfront, Kirstenbosch en Groot 
Constantia. Maak een stadswandeling 
of ga fietsen door de stad.  Tijdens 
een townshiptour maakt u kennis met 
het leven in wijken als Guguletu en 
Khayalitsha. 

Kaapstad heeft een grote diversiteit 
aan boutique guesthouses en hotel-
letjes. Vraag ons naar de mogelijk-
heden. f

dag 5: hermanus              220 km 
De route naar Hermanus van vandaag 
gaat eerst via Kaap de Goede Hoop, 
het meest zuidwestelijke punt van 
Afrika waar de koude en warme oce-
aanstromen botsen. U voelt hier bijna 
letterlijk het uiteinde van de wereld. 
Verderop ligt Simonstown met een 
grote pinguïnkolonie. Daarna volgt u 

een mooie kustroute naar Hermanus,
de kraamkamer van de walvissen tus-
sen juli en december. U ziet de enorme 
dieren al vanaf de kust. Boottochten en 
kayaktochten zijn ook mogelijk. Verblijf 
in een 4* guesthouse. 

uPgrAde
Luxe 4* met heerlijk eten en uitkijk 
op de oceaan in Stanford. f

dag 6 en 7: 
stellenbosch of  Franschhoek                         85 km 
Samen met Franschhoek vormt 
Stellenbosch het hart van de wijnroute. 
In de met eiken omzoomde Dorpsstraat 
kunt u Oom Samie se winkel bezoeken. 
Er zijn prachtige landgoederen waar u 
wijn kunt proeven en heerlijk kunt lun-
chen (picknick!). Verblijf in een prettige 
4* accommodatie in of net buiten het 
dorp Stellenbosch of Franschhoek. 

dag 8 en 9: clanwilliam              250 km
De Cederbergen vormen een bijzonder 
mooi natuurgebied. Bovendien is het 
de bakermat van de rooibosthee. Maak 
een tour op een plantage en/of boek 
een theeproeverij in het dorp.
De bergen bestaan uit zacht en ijzer-
rijk gesteente dat fantastische rotsfor-
maties oplevert in felle rode kleuren. In 
het gebied zijn diverse (eeuwenoude) 
rotstekeningen gevonden die u kunt 
zien tijdens een wandeltocht.

dag 10: robertson                             290 km
Vanaf vandaag begint u aan de Route 
62, één van de mooiste routes door 

De Kaap is een fantastische provin-
cie voor een relaxte vakantie. Geniet 
van het bruisende Kaapstad, heerlijke 
wijn in Stellenbosch, de walvissen in 
Hermanus, voorjaarsbloemen in de 
Cederbergen, de Swartbergpas bij 
Oudtshoorn en safari in Addo. Wij 
nemen u mee naar de meest mooie 
plekjes. Overnachtingen zijn in lod-
ges waar je graag langer zou willen 
blijven. 
Voor upgrades zie www.gemsbok.nl/
de-reizen/zuid-afrika/kaapse-reis/ 

dag 1:
U vliegt naar Zuid-Afrika. Afhankelijk 
van gekozen maatschappij komt u ’s 
avonds aan of de volgende dag.

dag 2, 3 en 4: kaapstad                    35 km
De eerste drie (of vier) nachten ver-
blijft u in een prettig 4* kleinschalige 
accommodatie in Kaapstad of het na-
bijgelegen Houtbay.  Kaapstad biedt 

Rustige rondreis aan de Kaap
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aAlternAtieF
Ontspannen in een strandlodge? 
Kies voor 2 extra dagen in Oyster 
Bay. Of ontdek ongerepte natuur in 
de Baviaanskloof.  f

dag 15 en 16 :  Addo                       360 km
De laatste twee nachten gaat u op safari 
in het Addo Elephant Park. U overnacht 
in een sfeervol guesthouse in het dorp 
Kirkwood (half uur van het park), maar 
u kunt ook kiezen voor een verblijf in 
het park zelf. Op weg van de Tuinroute 
naar Addo kunt u Tsitsikamma bezoe-
ken waar regenwoud en oceaan letter-
lijk samenkomen.

uPgrAde: AmAkhAlA 
gAme reserve

Liever safari per jeep onder begelei-
ding van een ranger  in een Private 
Game Reserve met de Big Five? Het 
Amakhala Game Reserve ligt ten 
zuidoosten van Addo en biedt 4 van 
de Big Five (leeuw, olifant, buffel en 
neushoorn). Verder zijn er giraffes 
(niet in het Addo aanwezig) en veel 
boksoorten. Op de rivier zijn boots-
afari’s mogelijk.  Overnachtingen 
op basis van alle maaltijden en 2 
safari’s per dag. f

dag 17 en 18: terug naar huis.
Aan het einde van de middag vliegt u 
vanaf Port Elizabeth via Johannesburg 
naar Amsterdam. Aankomst op dag 18.

kAAPse reis – zonder 
BinnenlAndse vlucht

• Dag 1: Vlucht naar Kaapstad.
•  Dag 1,2,3 en 4: Kaapstad              35 km
•  Dag 5: Hermanus               120/220 km 
• Dag 6 en 7:  Tuinroute           450 km
•  Dag 8 en 9: Addo                      360 km
•  Dag 10-11: Grote Karoo/Graaff Reinet              

240 km
Graaff Reinet is een voormalig vesting-
stadje met veel Kaaps-Hollandse hui-
zen. Ten noorden van het dorp ligt de 
Vallei der Verlatenheid, een rotsgebied 
van zacht gesteente waarop de onder-
gaande zon prachtige kleuren tovert. 
Neem een kijkje in Nieu Bethesda bij 
het Owl House. f
• Dag 12 en 13: De Rust               360 km
•  Dag 14: Ladismith                   130 km
Ladismith ligt aan de toegang van 
de Seweweekspoort, een kloof door 
de Swartbergen waar elke bocht een 
nieuw uitzicht oplevert. Verblijf op een 
prettige farm op basis van ontbijt. 
• Dag 15 en 16: Stellenbosch       320 km
• Dag 17 en 18: Vlucht naar huis, aan-
komst.

de Kaap. Onderweg is het leuk om in 
Tulbagh te lunchen. In de Kerkstraat 
van dit pittoreske dorp kunt u genieten 
van gerestaureerde Kaapse Hollandse 
panden. In Robertson overnacht u op 
een wijn- of olijvenfarm in de Klaas 
Voogds vallei. Een heerlijk plekje.

dag 11 en 12: de rust                    140 km
De kleine Karoo is vooral bekend om 
Oudtshoorn en de struisvogels. Wij 
voegen daar een rit over de steile maar 
mooie Swartbergpas aan toe én een 
verblijf in het plattelandsdorpje De 
Rust.  In ons gastvrije guesthouse kunt 
u de sfeer van de Kleine Karoo optimaal 
beleven. Ontbijt en diner zijn iets bij-
zonders. 

AlternAtieF
Kies voor onze natuurfarm aan de 
R62 als u houdt van stilte, pure na-
tuur en heldere sterrenhemel f

dag 13 en 14: tuinroute              180 km
De Tuinroute wordt gekenmerkt door 
groen van het regenwoud en een mooie 
kustlijn. Er zijn talloze wandeltochten 
mogelijk zoals op de mooie rotspunt 
Robberg in de oceaan bij Plettenberg. 
In Knysna kunt u een boottocht over 
de lagune maken en natuurpark 
Featherbed bezoeken.  Verblijf in een 
gastvrije accommodatie inclusief ont-
bijt.

De Tuinroute heeft veel bijzondere 
(luxe) accommodaties. Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Rustige rondreis aan de Kaap
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Ruimte en zand tot     
aan de horizon

beleef de Kalahari – 22-daagse reis
Ruimte geeft een gevoel van vrijheid. 
En vrijheid is misschien wel het best 
bewaarde geheim van de Noordkaap, 
de provincie die grenst aan Namibië. 
Ruimte is er in overvloed, vrijheid 
vaak tot aan de horizon. In en rond-
om het Kgalagadi Transfrontier Park 
kleurt het rode zand de wereld in een 
vurige gloed. Het park heeft boven-
dien een goede wildstand waaronder 
de gemsbok, cheetahs en de beroem-
de Kalaharileeuw. 

Bij de Augrabies Watervallen stort 
water zich 56 meter naar beneden. 
‘Akoerabis’- de plaats van het gewel-
dige geluid – noemen de Khoi San 
deze groene oase in de woestijn. Met 
een beetje geluk ziet u in de maan-
den augustus en september wat wa-
ter met landschap kan doen. Bij vol-
doende regen kleuren tussen half juli 
en  september prachtige bloemen het 
anders zo droge veld. 
De beste periode om de Noordkaap 
te bezoeken is overigens van maart/
april tot eind oktober. De tussenlig-
gende zomermaanden zijn heet en 
droog.

dag 1, 2 en 3: kaapstad                     
U vliegt naar Zuid-Afrika en verblijft 
eerst enkele dagen in Kaapstad.

dag 4 en 5: Paternoster            150 km
De lagune van het West Coast National 
Park is rijk aan vogelleven (flamingo’s!) 
en flora.  Geniet de komende twee 
nachten in Paternoster van kust, zand 
en met een beetje geluk de walvissen. 
Maak onderweg een ‘draai’ bij Evita se 
peron in Darling: een klein maar be-
kend theater. 

dag 6 en 7: clanwilliam         163 km
De Cederbergen vormen een bijzonder 
mooi natuurgebied. Bovendien is het 
de bakermat van de rooibosthee. Maak 
een tour op een plantage en/of boek 
een theeproeverij in het dorp.
De bergen bestaan uit zacht en ijzer-
rijk gesteente dat fantastische rotsfor-
maties oplevert in felle rode kleuren. In 
het gebied zijn diverse (eeuwenoude) 
rotstekeningen gevonden die u kunt 
zien tijdens een wandeltocht.

  AlternAtieF?
Aan de zuidkant van de Cederbergen 
zijn prachtige wandeltochten te 
maken. Vervang bijvoorbeeld 
Paternoster voor twee extra dagen 
in de bergen. 

dag 8 en 9: nieuwoudtville        135 km
Uw tocht naar de Kalahari begint van-
daag met Nieuwoudtville, te bereiken 
via een prachtige route. Vaak heeft 
dit dorp de beste lentebloemen; het 
dorp ligt op de breuklijn van winter- 
en zomerregens. U overnacht op een 
farm en krijgt de kans van het Zuid-
Afrikaanse boerenleven te proeven. 
Een bijzonder opgediend diner is inbe-
grepen (niet mogelijk in het weekend).

Woestijnreis
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averlenging met Fish 
river cAnyon f

Deze reis leent zich uitstekend 
om het zuiden van Namibië in de 
route op te nemen en de Fish River 
Canyon te bezoeken. De reis wordt 
5 dagen langer. 

Aussenkehr                   325 km
U glipt de grens met Namibie over.  
De komende nachten verblijft u in 
Aussenkehr op een farm waar ten-
tenchalets over de Oranjerivier uit-
kijken. In uw verblijf is een bezoek 
aan het lokale dorp inbegrepen 
evenals ontbijt.

Fish river rim                           320 km 
Aan de oostzijde van de Fish River 
Canyon is het mogelijk de canyon in 
te trekken. De komende twee dagen 
kijkt u vanaf uw lodge de canyon in. 
Verblijf inclusief ontbijt en diner en 
een dagtocht in de canyon per jeep. 

Fish river canyon  200 km
De Fish River Canyon ziet u in zijn 
geheel vanaf het Mainpoint. Verblijf 
in Canon Roadhouse, een comfor-
tabele Lodge (3*) of upgrade naar 
luxere lodge inclusief ontbijt. 

dag 10 en 11: Augrabies            462 km
Een lange rit brengt u naar de 
Augrabies Watervallen. U overnacht in 
een gezellig guesthouse nabij het dorp 
Augrabies, circa 25 kilometer afstand 

van het nationale park. In het park 
kunt u de waterval bezoeken maar ook 
mooie wandelingen maken en zelfs op 
safari gaan!

dag 12, 13 en 14: 
kgalagadi transfrontier Park     355 km
De ingang van het Kgalagadi 
Transfrontier Park is  bij Twee Rivieren. 
In Kgalagadi gaat u de komende dagen 
op safari. Neem de tijd; het is verba-
zingwekkend hoeveel leven de woes-
tijn heeft. De eerste overnachting is 
in Twee Rivieren. Dit is het enige rest-
camp met restaurant. 
De overige twee nachten boeken we u 
in Mata Mata, Nossob of één van de 
tented bushcamps op basis van zelfca-
tering.

Woestijnreis

AlternAtieF?
Kies voor een upgrade naar één van 
de privé safarilodges. Alle maaltij-
den en 2 safari’s per dag inbegre-
pen.  

dag 15: 
upington of van zylsrus           280 km
Op weg naar Kuruman verblijft u van-
daag in Upington, de groene stad aan 
de Oranjerivier, of kies voor de route 
via Van Zylsrus (gravel/zand).

dag 16: kuruman                   310 km
Kuruman staat bekend om het ‘oog’, 
een ondergrondse bron waar miljoe-
nen liters water uitkomen. Er is bo-
vendien een interessante missiepost 
te zien. David Livingstone is meerdere 
keren vanaf Kuruman op reis gegaan. 
Hij was getrouwd met de dochter van 
missionaris Robert Moffat.  

dag 17 en 18: 
madikwe game reserve           460 km
Het Madikwe Game Reserve is een 
Big Five Wildpark van 75.000 hectare. 
In het landschap is de invloed van de 
droge Kalahari terug te vinden, maar er 
zijn ook sporen van het groenere bos-
veld. De wildstand is erg goed in dit 
park dat grenst aan Botswana. U ver-
blijft in een comfortabele Lodge op ba-
sis van alle maaltijden en 2x jeepsafari 
per dag en een grote drinkwaterplaats 
voor de deur.

dag 19 en 20: johannesburg                   385 km
Na de ochtendsafari is het tijd om rich-
ting Johannesburg te rijden. Vanavond 
vertrekt uw vlucht.  
Aankomst Amsterdam op dag 20.
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Zonder binnenlandse vlucht dwars door Zuid-Afrika
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Voor natuurliefhebbers die Zuid 
Afrika het liefst per auto doorkrui-
zen, hebben wij de Grote Oversteek 
samengesteld. U maakt enkele bij-
zondere natuurstops zoals in De 
Hoop Nature Reserve. Vanaf de dui-
nen kunt u in het seizoen zomaar de 
walvissen voorbij zien zwemmen. De 
reis eindigt met safari’s in een prach-
tig wildpark.

dag 1:  vlucht naar kaapstad.
dag 2, 3 en 4: kaapstad en/of houtbay             
dag 5: stellenbosch            
dag 6 en 7: de hoop           210 km
De Hoop Nature Reserve is een duinen-
gebied tussen Witsand en Bredasdorp 
en staat bekend om de vele walvissen. 
De huisjes in De Hoop zijn comforta-
bel inclusief badkamer en suite met 
behoud van het originele karakter.

AlternAtieF
Kies voor een upgrade naar een 
privé beach resort op een 6 km 
eigen lang strand. Inclusief alle 
maaltijden, drankjes, activiteiten en 
tijdens het seizoen de ‘huis’ walvis-
sen voor de deur.

dag 8 en 9 : kleine karoo             280  km
De natuur van de Kleine Karoo kan 
overweldigend mooi zijn. De komen-
de twee dagen ervaart u dat in een 
lodge op een prive reservaat aan de 
R62. Ongerepte landschappen, stilte 
en mooie wandel- of jeeptochten vul-
len de dagen.  ’s Avonds kunt u na het 
diner genieten van de sterrenpracht.

dag 10: oudtshoorn                   145 km
De Swarbergpas ontbreekt op deze 
route niet. Ook kunt u de Cango grot-
ten of een struisvogelfarm bezoeken 
of kiezen voor een kookworkshop. 
Afhankelijk van uw interesses boeken 
we u in Oudtshoorn of een omringend 
dorp.

dag 11 en 12: graaff reinet    295 km
Graaff Reinet is één van de oudste 
stadjes van Zuid-Afrika. Dit histori-
sche stadje ligt te midden van de Grote 
Karoo. Ten noorden van de stad ligt 
de mooie Vallei der Verlatenheid met 
prachtige rotsformaties. In het aan-
grenzende wildpark kunt u op safari.

dag 13: colesberg        210 km
Op weg naar Lesotho verblijft u een 
nacht op een prettige farm, een favo-
riet adres van Zuid-Afrikanen vanwege 
de prettige kamers, het gastvrije ont-
haal en de uitstekende diners. 

dag 14 en 15: lesotho    498 km
Vandaag maakt u de grote oversteek! 
Uiteindelijk steekt u de grens met 
Lesotho over en verblijft in een lodge 

omringd door prachtig landschap. U 
kunt er paardrijden, zwemmen, wan-
delen en kennismaken met de Basotho 
cultuur.

dag 16 en 17: drakensbergen                    250  km
Weer terug in Zuid-Afrika kunt u in 
het gezellige Clarens koffie drinken 
of lunchen. Daarna rijdt u via het 
Golden Gate National Park richting de 
Drakensbergen. De rode, scherpe rot-
sen van het Golden Gate klieven als het 
ware de horizon. In de Drakensbergen 
verblijft u in gezellige cottages vanwaar 
mooie wandeltochten te maken zijn.

AlternAtieF
Op weg naar St. Lucia kunt u 
een extra stop inbouwen voor de 
Battlefields óf malariavrije Big 
Five Safari’s in het wildreservaat 
Nambiti. f

dag 18 en 19: st. lucia           430 km
dag 20: umfolozi/hluhluwe       85 km

dag 21 en 22: nkomazi       290 km 
Nkomazi is een 15 000 hectare privé 
reservaat aan de oevers van de Komati 
rivier. Het reservaat heeft een gezonde 
wildstand. De natuur is bovendien on-
gelofelijk mooi.
De tenten bieden uitkijk over de rivier 
en zijn luxe met eigen privédek, plun-
gepool, een (buiten) badkamer, kluisje 
en minibar. Inclusief alle maaltijden en 
2 jeepsafari’s per dag. Wandel- en fiets-
safari’s zijn apart bij te boeken.

dag 23 en 24:
Rit naar Johannesburg (260 km), 
vlucht naar huis en ankomst op dag 24.

vAriAtie oP de gote 
oversteek, viA de 

wilde kust.
De Wilde kust bereik je door vanaf 
Port Elizabeth langs de kust door 
te rijden naar Durban. De branding 
aan de kust is ongelofelijk sterk. 
Samen met de glooiende heuvels, 
de Xhosa rondavels, de branding én 
de plekken waar Mandela is opge-
groeid is deze reis een ontdekkings-
tocht door de voormalige thuis-
landen Ciskei en Transkei. Kijk op 
onze website voor een uitgebreide 
beschrijving. f

De grote oversteek
Rijden door het landschap 



Gemsbok        Reizen
f  Upgrades zie prijsbijlage en
website: www.gemsbok.nl

17
Gemsbok        Reizen

f  Upgrades zie prijsbijlage en
website: www.gemsbok.nl

Zu
ide

lij
k 

Af
rik

a

Ruimte – eindeloze ruimte. De vele 
kleuren rood. Het blauw van de strak-
ke hemel en de hete zon. Genadeloos 
en hard kan het landschap zijn in 
Namibië, maar zó aanlokkelijk. De 
leegheid van het land geeft ruimte 
om te ademen. De kleuren van de 
Namib-woestijn, Damaraland en de 
Kalahari zijn adembenemend in haar 
schakeringen. Het is natuur in haar 
ruwe, ongepolijste vorm.  Namibië 
voelt als een tijdmachine waarin u 
terug kunt naar een (ver) verleden. 
Namibië is puur natuur. 

dag 1:
U vliegt vandaag naar Windhoek, de 
hoofdstad van Namibië.

dag 2: windhoek                        40 km
Het vliegveld van Windhoek is niet 
groot en dat geeft een plezierig en 
overzichtelijk begin van de reis. U krijgt 
uw auto overhandigd en rijdt daarna 
naar Windhoek, waar u de komende 
nacht verblijft in een plezierig en com-
fortabel 3* guesthouse, net buiten het 
centrum. Een 4* is mogelijk tegen een 
meerprijs. f

extrA: 
2 dAgen kAlAhAri noord 

(totAAl 18 dAAgse 
rondreis) f

dag 3 en 4: kalahari                  265 km
Bagatelle Game Ranch ligt aan de 
rand van de Kalahari in een uniek 
duinenlandschap. In samenwer-
king met het Cheetah conservation 
fund verzorgt de ranch een aantal 
cheetah’s. 
’s Ochtends en ’s avonds kunt u 
meegaan op een ‘Nature drive’ 
waarbij verschillende diersoorten te 
zien zijn. Diner en ontbijt inbegre-
pen.

dag 3 en 4: zebra lodge           285 km
Vandaag gaat u op weg richting de 
Sossusvlei. Onderweg zult u al genie-
ten van de uitgestrektheid en leegheid 
van het land. U bent op weg naar de 
Naukluft, een droog gebied dat tegen 
de Namib aanligt. Het is een belevenis 
om de veschillen in natuur tussen de 
Naukluft en de Namibwoestijn te erva-
ren. Daarom boeken we u eerst twee 
nachten in Zebra River Lodge. 

De tweede dag heeft u alle tijd een 
wandeltocht te maken. Inclusief ontbijt 
en 1 keer nature drive.

dag 5 en 6: sossusvlei                80 km
Uw volgende bestemming ligt ideaal 
voor een bezoek aan de Sossusvlei. 
De komende twee dagen verblijft u bij 
Desert Camp, een leuke eenvoudige ac-
commodatie op slechts 5 kilometer van 
de ingang naar de Sossusvlei. Er zijn 
in totaal 20 huisjes met eigen keuken. 
Verblijf is inclusief ontbijt dat wordt 
geserveerd in de iets verderop gelegen 
Sossusvlei Lodge.

liever luxer overnAchten? 
Totale ontspanning en privacy vindt u 
bij Hoodia Desert Lodge met uitzicht 
op de Naukluft Bergen op zo’n 22 ki-
lometer van de Sossusvlei ingang. De 
11 luxe chalets zijn gebouwd van riet, 
hout en canvas met airconditioning 
een en suite badkamer met buitendou-
che. ’s Avonds kunt u vanaf uw veranda 
de sterrenhemel bewonderen.
In een verblijf bij Hoodia zijn ontbijt, di-
ner én een dagtocht naar de Sossusvlei 
inbegrepen. De tour is inclusief exclu-
sieve picknicklunch op een duin. f

De wonderlijke
  kleuren van Namibië 

De mooiste highlights van Namibië
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AlternAtieF:
wAndelen in de nAmiB

De woestijn komt bijna letterlijk 
tot leven tijdens de 3 daagse wan-
deltocht in de NamibRand. De gids 
vertelt over de flora en fauna terwijl 
u door de mooiste landschappen 
loopt. ’s Avonds wordt er gegeten 
én geslapen onder sterren maar op 
een zeer comfortabele manier. Alle 
maaltijden inbegrepen. f

dag 7 en 8: swakopmund         350 km
Swakopmund is uw volgende bestem-
ming. De komende nachten verblijft u 
opeens in de bewoonde wereld in een 
mooi ingerichte en sfeervolle 4* guest-
house in het centrum. Rij bijvoorbeeld 
even op en neer naar Cape Cross voor 
de grootste pelsrobbenkolonie van het 
zuidelijk halfrond. 

ken.
Verblijf is in de safaritenten van Aabadi 
Mountain Camp op basis van ontbijt. 
Er is een restaurant waar u kunt lun-
chen of dineren.

Bijzonder overnAchten 
Bij
twijFelFontein 
Voor ons ligt de werkelijke schoon-
heid van dit gebied in de omge-
ving. Mowani Mountain Camp is 
een bijzonder camp op een bijzon-
dere plaats. De architect  is er in 
geslaagd een lodge te bouwen die 
feilloos is geïntegreerd met de om-
liggende natuur. De tenten zijn als 
vanzelfsprekend opgenomen in het 
landschap. Verblijf inclusief ontbijt 
en diner. U kunt ook kiezen voor het 
zusje: Camp Kipwe. Hier verblijft u 
in chalets die (ook weer) natuurlijk 
zijn ingebouwd in de rotsblokken. 
Basis: diner en ontbijt. f

extrA: 
3 dAgen kAokoveld met 

himBA-excursie (totAAl 19 
dAAgse rondreis) f

dag 11 en 12: opuwo                 415 km
Uw bestemming vandaag is Opuwo. 
U bent nu in het hart van Kaokoveld  
waar de Himbabevolking vasthoudt 
aan oude tradities. Met een gids 
(zelf Himba) bezoekt u op dag 12 
één of meerdere Himba dorpen. U 
verblijft in Opuwo hotel in een pret-
tige kamer. Ontbijt inbegrepen.
Tip:
Maak kennis met de 
Owambocultuur. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

dag 13: etosha natinal Park
dolomite camp                          250 km

Etosha is natuurlijk een ‘must’ op 
uw reis door Namibië. Gelegen in 
het uitgestrekte westen van Etosha 
National Park biedt Dolomite Camp 
een intieme ervaring van een van de 
meest schilderachtige gebieden van 
het park. Inclusief ontbijt. Exclusief 
entree.

AlternAtieF:
the stiltz

Een accommodatie met flair en 
karakter, zo valt the Stiltz wel te 
omschrijven. De accommodatie be-
staat uit 9 ruime bungalows op pa-
len en 2 ruime villa’s aan de lagune. 
De flair zit ‘m vooral in de gebruikte 
materialen en inrichting. Nergens 
wordt het overdadig maar voelt het 
aan als een luxe retreat. Meerprijs 
afhankelijk van de bungalow. f

dag 9 en 10: twijfelfontein         335 km
Twyfelfontein ligt in een prachtig ge-
bied vol wonderlijke rotsformaties die 
u kunt bezoeken. De woestijnolifanten 
die door dit gebied zwerven vinden 
langs de oevers van de (droge) rivieren 
vaak nog voedsel.  Het is mogelijk een 
4WD woestijnolifanttocht bij te boe-

De mooiste highlights van Namibië
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dag 11 en 12: etosha national Park
345 km

De komende twee nachten verblijft u 
in een eenvoudige chalet in één van 
de restcamps binnen het park. Basis:  
ontbijt (entree dient u ter plaatse te 
voldoen).

dag 13: onguma game reserve
160 km

Onguma Game Reserve is een privé-
park ten oosten van Etosha. Vier van 
de Big Five kunt u zien rondzwerven 
in dit wildpark dat grenst aan Etosha. 
U overnacht in de bushlodge (inclusief 
ontbijt) en kunt naar keuze safari’s ma-
ken in Etosha of gamedrives boeken in 
het Onguma Game Reserve. Een pret-
tige upgrade vormen de luxe tenten in 
hetzelfde Game Reserve aan een wa-
terplek. Hier zijn al uw maaltijden en 2 
safari’s per dag inbegrepen. f

dag 14: otjiwarongo                 240 km
Otjiwarongo is de cheetah-hoofdstad 
van Namibië. U overnacht  op een farm 
waar  cheeta’s worden opgevangen in 
een ruim huisje op basis van ontbijt 
en kunt bijvoorbeeld een ‘feeding’ 
bijwonen. Upgraden naar de AfriCat 
Foundation Okonjima is uiteraard mo-
gelijk. Vraag ons om de meerprijs. 

dag 15: windhoek/ terugvlucht 
290 km

Terug naar Windhoek waar aan het 
eind van de middag uw vlucht vertrekt. 

dag 16: Aankomst. 

comBinAtie met cAPrivi:
schoonheid vAn leegte 

Reis vanaf Windhoek naar 
de Victoria Falls  f

Als u voor de route kiest, rijdt u van-
af dag 13 noordoostwaarts richting 
de Caprivistrook via Kasane naar de 
Victoria Watervallen:
• Dag 14 en 15: Popa Falls, inclusief ont-
bijt en diner.
• Dag 16 en 17: Kwando Rivier, ontbijt 
en diner inbegrepen.
• Dag 18 en 19: Kasane/ Chobe National 
Park, eerste dag ontbijt en diner, twee-
de dag ontbijt, diner en twee safari 
activiteiten. Uw auto wordt op dag 18 
opgehaald.
• Dag 20 en 21: Transfer naar Victoria 
Falls Zimbabwe, inclusief ontbijt.
• Dag 22 en 23: Terugvlucht en aan-
komst thuis.

comBinAtie 
zuid-AFrikA & nAmiBiË

Reis vanaf Kaapstad naar 
Windhoek f

Begin uw reis in Kaapstad, waarna u 
noordwaarts reist via de Noordkaap en 
de Fish River Canyon:
• Dag 1 t/m 5: Vlucht naar Kaapstad en 
verblijf inclusief ontbijt.
• Dag 6: Paternoster, inclusief ontbijt
• Dag 7 en 8: Clanwilliam, inclusief ont-
bijt. Optioneel Rooibostour.
• Dag 9: Namibische kant van de 
Oranjerivier inclusief ontbijt en tour.
• Dag 10: Fish River Canyon, inclusief 
ontbijt bij Canon Roadhouse.

• Dag 11 en 12: Aus, inclusief ontbijt.
• Dag 13: Reis vanaf hier verder volgens 
de route in de basisreis en begin met 
verblijf bij Zebra River Lodge, inclusief 
ontbijt, lunch en diners. 

U kunt de reis 
ook combineren met het 

Kgalagadi Transfrontier Park:
• Dag 1 t/m 5:  Vlucht Kaapstad, verblijf 
inclusief ontbijt.
• Dag 6 en 7: Clanwilliam, verblijf inclu-
sief ontbijt. 
• Dag 8: Nieuwoudtville, inclusief ont-
bijt en diner.
• Dag 9 en 10: Augrabies Falls, inclusief 
ontbijt.
• Dag 11 en 12: Kgalagadi Transfrontier 
Park, verblijf op basis van logies en en-
tree.
• Dag 13 en 14: Kalahari Noord, verblijf 
bij Bagatelle inclusief ontbijt en diner.
• Dag 15: Reis nu verder volgens de 
route in de basisreis en begin bij 
Sossusvlei/Desert Camp. 

Totale reisduur van deze varianten is 
26 dagen. Kijk op www.gemsbok.nl  
voor de uitgebreide reisbeschrijving.

De mooiste highlights van Namibië
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Safari in Botswana is een once-in-a-lifetime experience. De ongetemde wildernis, 
de pure natuur, de ongereptheid: Botswana is eigenlijk één groot wildpark met ge-
bieden als de Okavango Delta, Moremi Game Reserve en Savute. Er zijn drie ma-
nieren om uw safari vorm te geven. De kampeer- en mobiele safari’s spelen zich af 
in de nationale parken als  Moremi en Savute. De Okavango Delta zelf is verdeeld in 
privé concessies. Hier vliegt u per cessna naartoe en is zelf rijden niet toegestaan. 

Avontuurlijk kAmPeren – slAPen oP het dAk
Spannend en avontuurlijk is uw vakantie als u kiest voor een 4WD aangedreven 
voertuig met daarop 1 of 2 daktenten. Deze klapt u ’s avonds uit – et voilá: u kam-
peert midden in de natuur. Kamperen in de nationale parken van Botswana vraagt 
om een goede voorbereiding. Soms is er stromend water, maar vaker is er helemaal 
niets aanwezig en zult u alles zelf mee moeten nemen. Ook de boekingen moeten 
beslist zeer lang van te voren gemaakt worden, bij voorkeur een jaar vooraf; het 
is niet verantwoord om zomaar een park in te rijden en te hopen dat u er kunt 
kamperen. Rijervaring met een 4WD voertuig is ook een absolute noodzaak. Wij 
organiseren diverse routes door Botswana in combinatie met Namibië, Zimbabwe, 
Zambia en Zuid-Afrika. 

in de voetsPoren vAn livingstone – moBiele sAFAri
De Engelse ontdekkingsreizigers wisten hoe ze hun reis door de bush comfortabel 
moesten maken. In het kielzog reisde een tentenkamp mee, dineerden ze onder 
de sterrenhemel aan een mooi gedekte tafel terwijl in de verte olifanten tetteren en 
het nachtleven in de bush ontwaakt. Dat authentieke safari gevoel kunt u ook nu 
nog beleven. 
Een mobiele safari is de moderne uitvoering van een Livingstone expeditie. Met een 
klein groepje trekt u een aantal dagen door de bush van Botswana of Zambia terwijl 
’s nachts uw tentenkamp wordt opgezet. Overdag bent u op safari onder leiding 
van een bezielende gids. U kunt kiezen uit verschillende luxe niveaus, variërend van 
eigen badkamer en suite tot een bushtoilet.
 

met uw gezin oP kAmPeer-
sAFAri door BotswAnA?

Een mobiele safari is een geweldige 
manier om met uw kinderen op sa-
fari te gaan. De vrijheid, de spanning 
– kinderen ervaren de ruimte en de 
bush als heel bijzonder. Veel lodges 
in Botswana accepteren geen kinde-
ren onder 8 jaar. Met mobiele safari’s 
kunnen kinderen vanaf 4 jaar mee – 
en in overleg zelfs jonger. 

oP sAFAri in de deltA 
vAnuit een (luxe) lodge 

– Fly in Per cessnA
Het landschap van de Okavango 
Delta kenmerkt zich door eilandjes 
omringd door water, zeker in het wes-
ten van het gebied. In het oostelijke 
deel zijn er ook weidse graslanden. 
De Delta is een fantastisch wild- en 
natuurgebied.
Kiezen voor een verblijf in de Delta 
betekent een keuze voor duurzaam-
heid en pure natuur. U vliegt per ces-
sna (soms is een (boot)transfer mo-
gelijk) naar één van de privé lodges 
en geniet van de wandel-, boot-, of 
jeepsafari’s zonder andere bezoekers 
tegen te komen. De lodges zijn duur-
zaam gebouwd om de impact van de 
menselijke footprint te minimalise-
ren. Een once-in-a-lifetime ervaring! 

Safari in Botswana en Victoria Falls

Puur natuur – puur duurzaam

 Safari in Botswana
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Zambia 
Pure safari

Ongerept en (ver) verwijderd van 
massatoerisme zijn de Zambiaanse 
wildbestemmingen als South 
Luangwa, Kafue en Liuwa Plains. 
Beroemd zijn de wandelsafari’s in 
South Luangwa, meestal vanuit de 
lodges die diep in het park liggen. 
Liuwa Plains is een weidse vlakte 
die soms maandenlang onder water 
staat en grote troepen gnoes aantrekt 
als de grond is opgedroogd. Met ka-
novaren op de Zambezi kiest u voor 
een vleug je avontuur onder begelei-
ding van ervaren gidsen. De gidsen 
zijn ervaren en loodsen de kano’s 
rustig  en professioneel langs de nijl-
paarden. 

dag 1:
U vliegt via Nairobi naar Lusaka per 
Kenyan Airways/KLM. Overnachting 
en transfer in Lusaka inbegrepen 
(Latitude of Pioneers Camp). Vlucht 
per Emiraten ook mogelijk.

dag 2, 3 en 4: lower zambezi 
Vandaag begint uw safari-avontuur. 
U vliegt naar het Lower Zambezi 
National Park. Verblijf is in een comfor-

tabele tent met badkamer van Kasaka 
River Lodge of Chongwe River Lodge. 
Inbegrepen: kanovaren, jeepsafari of 
wandelsafari (2 activiteiten per dag), 
alle maaltijden, lokale drankjes en con-
servation fee.

dag 5, 6 en 7: south luangwa, 
rand van het park 

Via Lusaka vliegt u naar Mfuwe, aan de 
rand van het South Luangwa National 
Park. De komende drie nachten ver-
blijft u aan de rand van het park in een 
leuke lodge met comfortabele tenten 
en suite. Alle maaltijden en 2 x jeeps-
afari per dag + entree/conservation fee 
van het park inbegrepen. Geen drank-
jes inbegrepen.
 

south luAngwA 
Op weg vanaf de kleine luchtha-
ven Mfuwe naar South Luangwa 
fietsen en lopen kleurrijk geklede 
bewoners op de weg en rijd je 
langs talloze kralen en kleine 
dorpjes. Vrouwen sprokkelen hout, 
mannen fietsen met een mand vol 
kippen, kinderen zwaaien uitbun-
dig als je passeert.  Dit is Afrika!
En dan het park…. Een safaribe-
levenis bij uitstek. Geen hordes 
mensen, geen tientallen voertui-
gen, maar stilte – bush – olifanten 
aan de rivier.

dag 8 en 9: diep in het park  
De komende twee nachten ervaart u de 
bush als bush. Een transfer van ruim 2 
tot 3 uur brengt u naar uw lodge. Ook 

hier gaat u 2 x per dag mee op wandel- 
of jeepsafari en zijn alle maaltijden, 
lokale drankjes en conservation fee 
inbegrepen. 

dag 10: rand van het park 
Vanwege de lange transfertijd verblijft 
u nog een nachtje aan de rand van het 
park, op basis van diner en ontbijt. 
Safari’s kunt u bijboeken.

dag 11: terug naar lusaka 
U vliegt terug naar Lusaka en vertrekt 
per internationale vlucht naar huis. 

vic FAlls, kAFue & liuwA 
PlAins 
Verleng uw reis met een verblijf in 
het Kafue National Park (bereik-
baar vanaf Lusaka) of Liuwa Plains 
dat bereikbaar is vanaf Livingstone.  
Vraag ons naar de mogelijkheden. 

comBineren met mAlAwi
Zambia is uitstekend te combineren 
met het strand in Malawi of zelfs 
met een langere selfdrive door dit 
mooie land. 

Ongerept & puur: South Luangwa, Lower Zambezi & Liuwa Plains
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Tijdens deze reis ziet u alle kleuren 
van Namibië. Te beginnen bij het 
rood van de Sossusvlei en daarna 
via de grijze zoutpannen van Etosha 
naar de bijna altijd groene delta in de 
Caprivi. Opeens is het landschap he-
lemaal anders en domineert de delta 
met haar kanalen, groene weidse 
vlaktes en knorrende nijlpaarden. De 
reis gaat via de Victoria Watervallen 
terug naar Botswana. U rijdt nu hele-
maal door dit vriendelijke land terug 
naar Windhoek. 

dag 1: vertrek
U vliegt vandaag naar Windhoek, de 
hoofdstad van Namibië.

dag 2: windhoek 40 km
Het vliegveld van Windhoek is niet 
groot en dat geeft een plezierig en 
overzichtelijk begin van de reis. U krijgt 
uw auto overhandigd en rijdt daarna 
naar Windhoek, waar u de komende 
nacht verblijft in een plezierig 3* guest-
house, net buiten het centrum. Een 4* 
mogelijk tegen meerprijs. f

dag 3: naukluft                          285 km
U maakt uw eerste tocht door Namibië 
richting de Sossusvlei. Onderweg zult 
u al genieten van de uitgestrektheid 
en leegheid van het land. De komende 
twee dagen verblijft u in Zebra River 
Lodge. De tweede dag heeft u alle tijd 
een wandeltocht te maken over de 
farm. Er zijn diverse routes uitgezet. 
Het is een belevenis om de verschil-

len in natuur tussen de Namib en dit 
gedeelte semi-woestijn – dat zo dicht 
tegen de Namib aanligt – te ervaren. 
Diners en lunch inbegrepen.

dag 4 en 5: sossusvlei                80 km
Uw volgende bestemming ligt ideaal 
voor een bezoek aan de Sossusvlei. 
De komende twee dagen verblijft u 
bij Desert Camp, een leuke eenvou-
dige accommodatie op slechts 5 kilo-
meter afstand van de ingang naar de 
Sossusvlei. Er zijn in totaal 20 huisjes 
die deels van steen, deels van canvas 
zijn met uitgebreide keuken. Ontbijt 
in begrepen, dat wordt geserveerd in 
de iets verderop gelegen Sossusvlei 
Lodge. Verschillende upgrades moge-
lijk. f

dag 6 en 7: swakopmund         350 km
Swakopmund is uw volgende bestem-
ming. De komende nachten verblijft u 
opeens in de bewoonde wereld, in een 
mooi ingericht en sfeervol 4* guest-
house in het centrum. Rij bijvoorbeeld 
op en neer naar Cape Cross voor het 
zien van de grootste pelsrobbenkolo-
nie van het zuidelijk halfrond. 

dag 8 en 9: twijfelfontein          335 km
Twyfelfontein ligt in een prachtig ge-
bied vol wonderlijke rotsformaties. Bij 
de Twyfelfontein Rock Engravings kunt 
u een korte begeleide wandeltocht ma-
ken die u langs diverse inkervingen (of 
tekeningen) brengt. Voor ons ligt de 
werkelijke schoonheid van dit gebied 

echter in de omgeving. Verblijf in een 
eenvoudige safaritent op basis van ont-
bijt. Upgrades mogelijk. f

dag 10 en 11: etosha national Park
345 km

Etosha is natuurlijk een ‘must’ op uw 
reis door Namibië.  De komende twee 
nachten verblijft u in een eenvoudige 
chalet in één van de restcamps binnen 
het park. Basis: logies en ontbijt (en-
tree dient u ter plaatse te voldoen).

dag 12: onguma game reserve 
160 km

Onguma Game Reserve is een privé-
park ten oosten van Etosha. Vier van 
de Big Five kunt u zien rondzwerven. 
U overnacht in de bushlodge (inclusief 
ontbijt) en kunt naar keuze safari’s ma-
ken in Etosha of gamedrives boeken in 
het Onguma Game Reserve. Upgrades 
naar de andere Onguma Lodges moge-
lijk. f

dag 13 en 14: Popa Falls           609 km
Vandaag heeft u een lange rijdag. 
Tussen Rundu en de Kwando-delta 
liggen de Popa Falls en het Mahango 
National Park. Verblijf in een prettig 
comfortabele tentenlodge inclusief 
ontbijt en diner.

dag 15 en 16: kwando rivier 220 km
De Kwando rivier vormt de grens tus-
sen Namibië en Botswana - halverwege 
de Caprivistrip. In dit gebied stroomt 
de Kwando verder als Linyanthi rivier 
om later over te gaan in de Chobe 
die tenslotte uitmondt in de mach-
tige Zambezi Rivier die de Victoria 
Watervallen voedt. U verblijft in een 
leuke lodge op basis van ontbijt en di-
ner vanwaar dagelijks zowel bootcrui-
ses als jeepsafari’s worden georgani-
seerd.  
 

Namibië en Botswana
Van Windhoek naar Windhoek 

via Botswana

Grote rondreis door Namibië en Botswana
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uitBreiding:
 okAvAngo deltA f

Een unieke ervaring is een verblijf 
in de Okavango Delta. Dit maakt 
uw reis naar Botswana compleet 
en één om nooit meer te vergeten. 
Kristalhelder water omzoomd met 
riet en papyrus, plonzende nijlpaar-
den, leeuwen, giraffes: de Okavango 
Delta is een wildparadijs op aarde. 
Verleng uw reis met bijvoorbeeld 
2 of 4 nachten in de Okavango 
Delta of het aangrenzende Moremi 
met de Big 5 en meer. U vliegt van 
Maun met kleine  vliegtuigjes naar 
uw kamp. Verblijf is op een plek in 
‘the middle of nowhere’ inclusief 
alle maaltijden en safariactiviteiten 
waaronder gamedrives en mokoro 
tochten. 

dag 25 en 26: ghanzi                285 km
Ghanzi is een verrassend Afrikaans 
stadje in het zuidwesten van Botswana.  
Omdat de Bushmen bevolking traditi-
oneel uit deze streek komt, is er veel 
kans om met hen te communiceren 
en een traditionele dans bij te wonen. 
De dans is zo oud als de mensheid en 
uiting van de spirituele zoektocht naar 
verbinding met de goden. Verblijf is in-
clusief ontbijt en een wandeling met de 
Bushmen. 

dag 27: windhoek                      525 km
De laatste nacht verblijft u in deze 
hoofdstad in een fijn 4* Guesthouse. 

dag 28 en 29:
Vandaag vertrek. Aankomst op dag 29.

dag 17 en 18: chobe                  230 km
U rijdt naar Kasane aan de Chobe rivier 
om te genieten van bootcruises met 
hopelijk troepen olifanten aan de oe-
vers. In uw lodge verblijft u de eerste 
nacht op basis van ontbijt en diner. De 
tweede dag boeken we u op basis van 
maaltijden en 2 x een activiteit. U kunt 
kiezen uit een bootsafari of jeepsafari. 
Entree van het nationale park moet ter 
plaatse betaald worden.

dag 19 en 20: victoria Falls zimbabwe                                                     
80 km

De Falls vanuit de Zimbabwe zijde zijn 
het hele jaar door het breedst.  Vanuit 
uw gezellige lodge, waar u rond de klok 
van 11.30 – 12.00 uur aankomt, kunt 
u per transfer naar de watervallen.  
Upgrade mogelijk. f

tip: Hwange is terug van weg-
geweest.  Ongerepte natuur, pure 
safari en een bezoek aan een wilde 
hondenopvangproject  geven een 
bijzondere ‘draai’ aan uw reis. 

visum
Zowel Zimbabwe als Zambia rekent 
visumkosten: 35-60 US p.p.

dag 21: nata                              380 km
Vandaag rijdt u naar Nata. De zout-
waterpannen aan deze kant van het 
Makgadikgadi zijn een geliefde vogel-
broedplaats tijdens zomermaanden. 
Verblijf bij Nata Lodge inclusief ontbijt. 

dag 22 en 23: makgadikgadi Pans/ 
Planet Baobab                               110 km
Een korte rit verder door het 
Makgadikgadi gebied. U overnacht bij 
de opvallende Planet Baobab Lodge, 
inclusief ontbijt. Het allerleukst? De 
quadbikerit en daarna onder de sterren 
overnachten op de zoutvlakte.  

dag 24: maun                            210 km
Vandaag een relatief korte rit naar 
Maun waar u een nachtje verblijft. 
Inclusief ontbijt.

Grote rondreis door Namibië en Botswana
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dag 1:
Vandaag vliegt u naar Johannesburg. 
Afhankelijk van de gekozen vliegtuig-
maatschappij komt  ’s avonds aan of 
de volgende ochtend.

dag 2 en 3: kololo                      295 km
Kololo Game Reserve ligt in het hart 
van het Waterberg natuurgebied en is 
3000 hectare groot, vol met grazend 
wild als zebra’s, antelopesoorten en 
giraffen. Omdat gevaarlijk wild ont-
breekt, kunt u rustig lopen of fietsen. 
Inbegrepen is verblijf in een standaard 
chalet, ontbijt en diner + 1 activiteit 
met de ranger per dag op Kololo of 
een Big Five safari in het Welgevonden 
Game Reserve.

dag 4: Francistown                  530 km
Het is een lange rit vandaag naar 
Francistown. U overnacht in een vrien-
delijke lodge inclusief ontbijt.

dag 5 en 6:  gweta/makgadikgadi  
562 km

Gweta vormt een toegang tot de zout-
pannen van Makgadikgadik. In het 
droge seizoen boeken we hier een 
sleepout op de zoutpannen. Eerst een 
rit per Quadbike en dan slapen onder 
de sterren. Magisch! Sleepout met di-
ner inbegrepen.

AlternAtieF:
sAFAri Bij nxAi PAn 

Aan de noordkant van het 
Makgadigadi & Nxai National Park 
ligt de Nxai Pan, vooral bekend 
geworden door de grote baobab-
bomen. De luxe tenten van Nxai 
Camp kijken fantastisch uit over 
de vlaktes. Rond de waterpannen 
verzamelt zich normaliter veel wild, 
van gemsbok tot impala, van gnoe 
tot leeuw. Inbegrepen zijn 2 safari’s 
per dag, alle maaltijden en drankjes.  

dag 7: maun (voor delta)          200 km
Overnachting in Maun.

dag 8 en 9: okavango delta                  
De Okavango Delta is een gebied met 
kanalen, eilandjes en grasland waar 
veel wild leeft. In de Delta hebben zich 
circa 55 lodges gevestigd. Naar deze 
lodges is het alleen mogelijk te vliegen 

per cessna. 
We werken met meerdere lodges zoals  
Pom Pom of Kwara. Inbegrepen: de 
cessnavlucht (maximaal 15 kg bagage), 
alle maaltijden en 2x safari per dag.

dag 10:          30km west van maun
U bent rond de middag weer terug in 
Maun en gaat alvast een stukje op pad 
richting de Panhandle. Buiten Maun, 
zo’n 30 km op weg naar de Panhandle, 
zit een leuke (Nederlandse) accom-
modatie. Eenvoudige maar prima in-
gerichte tenten geven hier een prettig 
verblijf. Basis: ontbijt.
 
dag 11 en 12: mahangu             390 km 
Vandaag rijdt u helemaal langs de 
Delta richting Namibie. De belangrijk-
ste attractie – net over de grens - vor-
men de Popa Falls en het Mahango 
National Park. Verblijf in een prettig 
comfortabel tented lodge inclusief ont-
bijt en diner. 
 
dag 13 en 14: kwando rivier      200 km 
De Kwando rivier vormt de grens tus-
sen de Namibië en Botswana halver-
wege de Caprivistrip.

De ongerepte bush
Op avontuur door vier landen

Zuid-Afrika, Botswana, Namibië en Zimbabwe



Gemsbok        Reizen
f  Upgrades zie prijsbijlage en
website: www.gemsbok.nl

25
Gemsbok        Reizen

f  Upgrades zie prijsbijlage en
website: www.gemsbok.nl

Zu
ide

lij
k 

Af
rik

a

Zuid-Afrika,  Botswana, Namibië en Zimbabwe

De natuur in het park is mooi, met 
mopane en  acacia .  U verblijft in het 
sfeervolle Kwando aan de rivier van-
waar dagelijks zowel bootcruises als 
jeepsafari’s worden georganiseerd.  
Een mokorotrip is ook mogelijk. Verblijf 
op basis van ontbijt en diner. 

dag 15 en 16: chobe rivier,
caprivi                   200 km
Op de Chobe Rivier aan de Namibische 
kant is het rustiger dan in het 
Botswaanse Kasane.
De accommodatie bestaat uit comfor-
tabele tenten met badkamer en suite. 
In het verblijf is ontbijt inbegrepen. 

dag 17 en 18: chobe        75 km
U rijdt richting Kasane (Botswana)  
aan de Chobe rivier om te genieten 
van bootcruises met hopelijk troepen 
olifanten aan de oevers. Kasane is het 
safarimekka aan de Chobe rivier.

Verblijf is op basis van ontbijt en diner 
+ 1 x bootcruises. Prijzen zijn exclusief 
entree nationaal park.

dag 19 en 20: vic Falls        80 km
De Falls vanuit de Zimbabwe zijde zijn 
het hele jaar door het breedst.  Vanuit 
uw  sfeervolle lodge, waar u rond de 
klok van 11.30 – 12.00 uur aankomt, 
kunt u de Falls bezoeken. Inclusief ont-
bijt.

visum
Zowel Zimbabwe als Zambia re-
kent visumkosten bij entree.

dag 21 en 22: nata                    300 km 
Op de terugweg naar Zuid Afrika is de 
eerste stop in Nata. Verblijf bij Nata 
Lodge in een chalet of luxe tent op ba-
sis van ontbijt. Nata Lodge ligt aan de 
rand van prachtige zoutpannen, vlakbij 
vogelspotgebied Nata Sanctuary.      
 
dag 23 en 24: Alldays          550 km 
Sommige plaatsen in Afrika hebben dat 
mystieke gevoel zoals alleen Afrika kan 
geven.  Verblijf is aan de Mogalakwena 
River in het noordelijke deel van 
Limpopo. De zonsondergangen, de 
natuur, de rust: de Mogalakwena is 
adembenemend. Verblijf op basis van 
ontbijt en diner.  

dag 25 en 26: mashatu        160 km 
Vandaag steekt u de rivier over bij 
Pontdrif, terug naar Botswana, en gaat  
op safari in dit nog zo pure gebied dat 
bekend staat als Tuli Block. Dit is echt 
Afrika qua natuur en heeft een zeer 
goede wildstand. De kans is groot dat 
u luipaarden treft; die zijn hier volop 
aanwezig. 
Uw verblijf is gebaseerd op het Tented 
Camp, een camp met echte ‘bush-
sfeer’. Er is comfort, maar geen luxe. 
Het Tented Camp is niet omheind. 
Inbegrepen zijn 2 safari’s per dag en 
alle maaltijden.
 

dag 27 en 28: makhado/louis
 trichard               ca. 220 km
De laatste twee dagen van uw reis bent 
u in Makhado om de cultuur van de 
Venda te leren kennen. Verblijf is op 
een leuke farm vanwaar u op eigen ge-
legenheid kunstenaars kunt bezoeken 
of met een gids uitstapjes kunt maken.  
Ontbijt en diner inbegrepen. 
 
dag 29 en 30:                   420 km
Vanavond vliegt u naar huis. Aankomst 
op dag 30.
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Zuidelijk Afrika

Madagascar voelt als Afrika, en toch 
niet helemaal. Ook de invloeden van 
Azië zijn duidelijk herkenbaar, vooral 
in het oostelijke deel van het eiland 
waar groene rijstvelden tegen de heu-
vels krullen.
Madagascar is een bijzonder eiland 
op enkele honderden kilometers van 
de kust bij Mozambique, miljoenen 
jaren geleden afgescheiden van het 
vasteland. Diverse flora- en fauna-
soorten op Madagascar komen daar-
door alleen op dit eiland voor. Het ei-
land is natuurlijk beroemd geworden 
door de ringstaartmaki, een lemuur-
soort (of halfaap). Lemuren komen 
alleen voor op Madagascar. 
Op reis over het eiland trekken bij-
zondere landschappen voorbij als 
de baobabbomen, regenwoud, witte 
stranden, tropische plantages of de 
tsingy – een verzameling scherpen 
(rots)punten. Het leven van alledag 
is een aaneenrijging van culturele er-
varingen. 

dag 1: 
U vliegt per Air France via Parijs naar 
Antananarivo – meestal afgekort tot 
Tana. Verblijf in een comfortabele ka-
mer en-suite. 

dag 2: kirindy                             40 km
U vliegt naar Morondava aan de west 
kust. De komende nacht is het verblijf 
in Kirindy Private Park, zo’n 40 km ten 
noorden van Morondava. Vandaag 
zult u vast de eerste lemuren zien.  
Vanavond gaat u mee op wandelsafari. 
U maakt kans om de fossa te zien; 
het enige (nachtelijke) roofdier dat 
Madagascar kent. 
Kirindy heeft alleen zeer eenvou-
dige (maar schone) accommodatie. 
Gebaseerd op ontbijt, avond- en och-
tendwandeling.

dag 3 en 4:      Bekopaka/tsingy de
Bemaraha                      195 km (6 uur) 
De route naar Bekopaka is niet zo-
maar een ritje. Bereid u voor op enkele 
uren hobbelen maar ook op prachtige 
landschappen als de baobabs en rode 
aarde, ontmoetingen met locals én een 
avontuurlijke oversteek per ferry. De 
komende twee nachten verblijft u in 
Soleil des Tsingy, een zeer comfortabe-
le lodge met goede kamers en een fijn 
zwembad. Verblijf op basis van ontbijt.

Op dag 4 maakt u een tocht naar de 
Grote Tsingy. Neem een rugzakje mee 
en water: de 6 uur durende wandel-
tocht is inspannend maar erg mooi. 

Eventueel kunt u op de ochtend van 
dag 5 nog een wandeling maken door 
de Kleine Tsingy.  Als u een dag bij-
boekt is een kanotocht mogelijk die 
stopt bij enkele grotten. f
 
dag 5: morondava
Vroeger vormde dit stadje aan de zee 
het middelpunt van het Sakalava ko-
ninkrijk. Nu is het de uitvalsbasis voor 
een bezoek aan de Laan der Baobabs. 
Alsof de natuur het zo gewild heeft, 
loopt er een weg tussen deze majestu-
euze bomen. Vooral erg mooi bij zons-
ondergang of zonsopgang. Verblijf in 
een gezellig hotelletje met ontbijt. 

dag 6 en 7: ifaty
Vanaf Morondava vliegt u naar Tulear. 
De komende nachten verblijft u aan 
het strand. Boottochten en walvisexpe-
dities mogelijk. Ifaty is een echt lokaal 
stranddorp met enkele lodges. 

dag  8 en 9: isalo                       
Op weg naar Isalo komt u door het land 
van de Mahafaly. Deze stam bouwt 
graftombes voor de overledenen. 
Op dag 9 maakt u een flinke tocht 
door het Isalopark waar rode rotsen, 
canyons en vlaktes elkaar afwisselen. 
Verblijf in de luxe lodge Satrana inclu-
sief ontbijt. 

dag 10 en 11: Andringitra national 
Park                                                     195km
Diepe valleien, kliffen en bergtoppen 
tot 2658 meter vormen het Andringitra 
national Park dat bekend staat om de 
diversiteit aan dieren. Er leven 50 soor-
ten lemuren in het park. Het park vormt 
een overgangsgebied van de natte jun-
gle naar de droge savanne. Verblijf in 
een eenvoudige accommodatie. 

dag 12: ranomafana                 190 km
In het park Anja kunt u dicht bij de 
ringstaartmaki komen. Het is verma-

Colourful Madagascar
 Eiland tussen 
    Afrika & Azië

Comfortabele rondreis of avontuurlijke expeditie?
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kelijk om deze dieren in hun eigen 
omgeving te zien. De rit gaat vandaag 
via een papierfabriek en wijnfarm naar 
Ranomafana, een bekend park binnen 
Madagascar sinds de ontdekking van 
de gouden bamboelemuur. U gaat 
wandelend op zoek naar lemuren on-
der begeleiding van een gids. Verblijf in 
een eenvoudige lodge. 

dag 13: Antsirabe                      230 km
De rit naar Antsirabe is afwisselend 
en biedt soms zeer mooie uitzichten. 
Antsirabe is een plezierig stadje met 
ruime lanen en landhuizen. Het is ge-
sticht door Noren in 1856 en draagt 
onmiskenbaar de Europese hang naar 
comfort in zich. Verblijf is in het com-
fortabele en  leuke guesthouse Couleur 
Cafe. Antsirabe heeft een paar leuke 
restaurantjes.

dag 14 en 15: Andasibe              285 km
Het landschap wisselt vandaag van 
rijstvelden naar geërodeerde rode 
aarde. De weg is goed, maar druk. U 
bent op weg naar het regenwoud van 
Andasibe waar de indri leeft.   De ko-
mende twee dagen verkent u zowel het 
park Mantadia als het Andasibe Perinet 
park. 

Mantadia ligt een kleine 20 kilometer 
buiten het dorp. Tijdens een 6 uur du-
rende excursie speurt u naar lemuren, 
reptielen en flora in een rustige atmos-
feer. 

’s Middags bezoekt u Vakona Island. 
Het is misschien wat gemaakt, maar 
de lemuren die hier leven zijn bijna 
mak. Met een banaantje in de hand 

zijn ze gemakkelijk te verleiden op uw 
schouder te gaan zitten. Dat levert ver-
makelijke taferelen op. 
In het Andasibepark leven twee fami-
lies aan indri’s – hele speciale lemuren 
die als familie erg aan elkaar gehecht 
zijn en zich springend door het regen-
woud verplaatsen.
Met een beetje geluk treft u een droge 
dag; dat wandelt natuurlijk wel zo pret-
tig.

dag 16 en 17: Ankanin’ny nofy 140 km 
Na het ontbijt wordt u in 3 uur naar 
Manambato gereden. Onderweg wordt 
een stop gemaakt in Brickaville, een 
koloniaal stadje dat leeft van de suiker-
riet. Na een 12 kilometer lange gravel-
weg vaart u naar Ankanin’ny Nofy via 
het Pangalanes kanaal. Tegenwoordig 
heeft het kanaal de transportfunctie 
verloren en kan de natuur haar gang 
gaan. Waterlelie’s en andere waterplan-
ten groeien welig. 
Op de tweede dag bezoekt u een privé 
park waar 7 soorten lemuren leven. 
Verblijf is in Palmarium aan de rand 
van het park. Op basis van ontbijt.

dag 18: mahambo of tamatave 
Een boottochtje van ongeveer 2 uur 
brengt u door het Pangalanese kanaal. 
Langs de oevers ziet u hoe de lokale 
bevolking haar leven rondom het wa-
ter organiseert. 

dag 19, 20 en 21: sainte marie 
Na het ontbijt volgt een 3 uur durende 
transfer naar Sonerana Ivongo en een 
boottocht naar St. Mairie.  Het eiland  
is niet al te groot: 59 km lang en 5 km 
breed. Het oosten heeft mangrovebos-

sen, het noorden natuurlijke rotspoe-
len en de zuidkant een mooie lagune.  
Er zijn overal mooie stranden waar 
snorkelen en duiken mogelijk is. Vanaf 
juni tot oktober zwemmen walvissen 
langs de kust.
Verblijf is in het comfortabele Vanivola 
of het luxere Princess Bora.

dag 22: tana  
U vliegt terug naar Antananarivo en 
verblijft een nachtje in een sfeervol 
hotelletje in de stad. 

dag 23 en 24:
Vanavond checkt u in voor uw vlucht 
naar huis. U kunt vandaag het cen-
trum van Tana verkennen.
Aankomst op dag 24.

AlternAtieven:
• Informeer bij ons naar de relaxte 
boottocht over de Tsiribihina rivier.  
Het lokale leven trekt aan u voorbij.
• Madagascar leent zich voor avon-
turen. Ga met ons mee op expedi-
tie langs de westkust.  
De reis wordt grotendeels gemaakt 
in een 4WD voertuig met prive-
chauffeur. 

Reizen door Madagascar is een 
avontuur. Binnenlandse vluchten 
hebben vaak vertraging of val-
len uit. Voor het uitvallen of wijzi-
gen van deze vluchten kan noch 
Gemsbok Reizen noch onze lokale 
agent verantwoordelijk of aanspra-
kelijk worden gesteld. Dat geldt ook 
voor de vervolgschade die hieruit 
voortvloeit. 

Verrassend eiland
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Zuidelijk Afrika

Tanzania- weidse vlaktes van de Serengeti

Tanzania is misschien wel het aller-
beste land voor safari. Nergens ter 
wereld zijn zulke grote troepen gnoes 
en zebra’s te zien als op de weidse 
vlaktes van de Serengeti. Kijkend over 
de savanne afgewisseld door plukjes 
acaciabomen voel je als safariliefheb-
ber het bloed sneller stromen: dit is 
Afrika pur sang. 

Safari op de Serengeti wordt ge-
combineerd met bestemmingen als 
Ngorongoro Krater, Lake Manyare en 
Tarangire. Tussendoor is er gelegen-
heid om een marktje te bezoeken, 
een fiets- of quadbiketour te maken 
en een Masai dorp bezoeken. De rou-
ting is afhankelijk van het seizoen.
  

oP sAFAri vAn juli - oktoBer

dag 1:
Vandaag vliegt u naar Arusha/
Kilimanjaro. Bij aankomst wordt u naar 
uw lodge gebracht.

dag 2 en 3: tarangire
De volgende ochtend wordt u op-
gehaald door uw gids die tevens de 
chauffeur is. Het vervoer tijdens het 
safari gedeelte van de reis bestaat 
uit een 7-zits of 5 zits  4x4 safari auto 
waarvan het dak omhoog kan. Tijdens 
de safari’s kunt u gaan staan en heeft 
u goed zicht op de dieren en het land-
schap. In totaal duurt de rit 4 tot 5 uur. 
De weg is verder prima en grotendeels 
van asfalt. 
Baobabs en droge savanne bepalen het 
landschap van het mooie Tarangire. 
Het landschap van het park is het hele 
jaar mooi, maar het aller aantrekke-
lijkst is dit park tijdens de droge maan-
den als het wild gedwongen wordt naar 
de rivieren te trekken. Dat levert elke 
dag opnieuw mooie spektakels op. 

dag 4 en 5: karatu 
Vandaag vertrekt u richting Lake 
Manyare. Bij Lake Manyare wordt een 
safari gemaakt. Overnachting is in 
Karatu in Ngorongoro Farm House of 
gelijkwaardig. 
Vanaf Karatu zijn verschillende activi-
teiten mogelijk waaronder quadbiken, 
fietsen of een bezoek aan de lokale 
markt. Ook is het mogelijk om een sa-

fari te maken op de kraterbodem van 
de Ngorongoro. Deze activiteiten zijn 
op basis van keuze en meerprijs. 

dag 6, 7 en 8: serengeti
Na het ontbijt is het eindelijk tijd voor 
de Serengeti! Onderweg kan gestopt 
worden voor een Masaai boma toer 
(facultatief). 
Bij de toegangspoort van de Serengeti 
gaat het dak van de auto open en kunt 
u genieten van de aanwezige dieren en 
het fantastische landschap. 
In overleg met de gids deelt u het ritme 
van de dagen in. Een safari per auto is 
het mooist in de vroege ochtend of aan 
het eind van de dag. Dan is de zon min-
der fel, is het niet zo warm en zijn de 
dieren het meest actief. Lunch kan ge-
nuttigd worden bij de lodge of er wordt 
een lunchpakket meegenomen. 

verBlijF tijdens migrAtie
Tijdens de migratiemaanden juli 
en augustus raden we 4 nachten 
Serengeti aan waarbij u 2 nachten 
in het centrale deel op safari gaat en 
2 nachten in het noorden nabij de 
Masai rivier.

dag 9 en 10: Arusha
Het is tijd om terug te rijden naar 
Arusha. Aan het einde van de avond 
vertrekt uw vlucht naar Nederland.
Tegen meerkosten kunt u vanaf de 
Serengeti vliegen naar Arusha. Deze 
vlucht is per cessna. Houd er rekening 
mee dat u minder bagage mee kunt ne-
men en dat deze in zachte tassen ver-
voerd moet worden.

Verlengt u met Zanzibar? U kunt vanaf 
de Seregenti óf vanaf Arusha naar het 
tropische strandeiland vliegen.

Afrika pur sang
Safari’s in Tanzania
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Op en top safari

het onBekende zuiden 
Selous, Ruaha & Katavi zijn de minder 
bekende parken van Tanzania. Het gaat 
om zeer grote ongerepte parken waar 
je tijdens de droge maanden juli – de-
cember veel wild aan de rivieroevers 
ziet.  Het allerleukst is om safari af te 
wisselen met lokale dorpen of wande-
len in de Udzungwa bergen. De rijaf-
standen zijn wel lang. Een ‘fly in’ kan 
natuurlijk ook!

dag 1:
Vlucht naar Dar es Salaam.

dag 2 en 3: ruaha
Cessna vlucht naar Ruaha. Uw gids 
wacht u op. De komende twee dagen 
maakt u safari’s in dit prachtige park 
vol grote baobabs en een rivier die veel 
wild aantrekt. 

dag 4,  5 en 6: iringa & morogoro
Op weg naar het volgende wildpark 
rijdt u langs lokale dorpen en bezoekt 
een ruine. U ziet het leven van alledag. 
Verblijf in Morogoro op een chilifarm.

dag 7 en 8: selous 
De komende nachten verblijft u in 
Selous waar een bootsafari en jeepsa-
fari op het programma staan. 

dag 9 en 10:
De terugrit naar Dar es Salaam is ook 
weer zo’n leuke tocht. Vanavond vliegt 
u naar huis. Aankomst op dag 10.

op safari: tussen november en mid-maart: in mei/juni (migratie westzijde):

Dag 1 Vlucht naar Arusha, overnachting Arusha.

Dag 2 en 3 Op pad met uw gids in een 4WD voertuig via Lake 
Manyare naar Karatu. Dagtour naar de Ngorongoro 

krater en eventueel fietsen & quadbiken.

Dag 4, 5, 6 en 7 Serengeti Centraal/zuid

Dag 4, 5 Serengeti Centraal/
richting westen

Dag 6 en 7 Westelijke corridor Serengeti

Dag 8 Terugrijden naar Arusha. 
Avondvlucht naar Amsterdam 
of vlucht naar Zanzibar.  

Terugrijden naar Arusha. 
Avondvlucht naar Amsterdam 
of vlucht naar Zanzibar.  

Dag 9 Aankomst Amsterdam

oP sAFAri in de serengeti tussen novemBer - juni

klimAAt & migrAtie
De migratie in de Serengeti wordt door de regenval bepaald. De korte regens val-
len tussen oktober en december. Deze regens lokken de dieren om vanuit Masai 
Mara in Kenia terug te keren naar Tanzania. Vanaf januari worden de jonge dieren 
geboren. De kuddes zijn inmiddels in het zuiden van de Serengeti aangekomen.
Vanaf half maart begint de lange regenperiode die tot half mei aanhoudt. De die-
ren trekken naar het westen van de Serengeti. Vanaf mei wordt het droog. De 
dagen zijn warm, de nachten worden koeler. Het wild gaat langzaam noordwaarts 
om in juli de rivier naar de Masai Mara over te steken. 

Het zuiden van Tanzania heeft een ander regenseizoen. In de parken Selous, 
Ruaha & Katavi ligt de regenperiode tussen december en juni waarbij de meest 
hevige regens in januari – maart vallen. 

zAnziBAr
Een safarireis wordt een echte vakantie in combinatie met een verblijf op Zanzibar. 
Tropisch, witte stranden, wuivende palmbomen, blauwe zee: Zanzibar is een ei-
land om van te dromen en om bij te komen van de intensieve safaridagen.
Toch zin om nog iets te doen? Bezoek Stonetown, boek een specerijtoer of ga 
duiken. 

resorts, lodges & Boutiquehotels 
Zanzibar heeft een grote keuze qua accommodatie. Wij werken met diverse lodges 
samen en kijken samen met u naar de beste optie. 
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Zuid Amerika



A t l a n t i s c h e

O c e a a n

G r o t e

O c e a a n

A t l a n t i s c h e

O c e a a n

Torres del Paine

PuconTemuco

La Serena
Elqui Domos

Punta Arenas

San Pedro 
de Atacama

Caláma

Puerto Montt

Valparaíso

Santa Cruz

Puerto Natales

Concepcion

Chiclayo

Trujillo

Nazca

Cuzco

Arequipa

Puno

Iquitos

San Carlos
de Bariloche

Ushuaia

El Calafate

Puerto Iguazú

Corrientes

Trelew

El Chaltén

Salta

San Miguel 
de Tucumán

Cafayate

Talampaya
 National Park

Pumamarca

Cachi

Mendoza

Iquique

Arica

Putre

Colca

Paracas

Machu Picchu

Buenos Aires
Santiago

Lima

V E N E Z U E L A

P E R U

U R U G U A Y

B R A Z I L I Ë

C H I L I

P A R A G U A Y

A
R

G
E N

T I N
I Ë

B O L I V I A

E C U A D O R

C O L O M B I A

E C U A D O R

C O L O M B I A

G r o t e

O c e a a n

Manta

Guayaquil

Ibarra

Ambato

Riobamba

Cuenca

Machachi

Tena 

Loja

Santa Cruz

EspañolaFloreana

Baltra

Genovesa

San
Christóbal

Isabela

Santiago

Fernan-
dina

P e r u

E C U A D O R

C O L O M B I AGalapagos NP

Quito

Waar wilt

 u heen
Introductie + Waar wilt u heen + Kaartje Zuid Amerika ....pg. 2

 zuid-Amerika

Eeuwige sneeuw & tropische jungle in Argentinië ............pg. 3
 Highlights in karakteristieke rondreis
Het geheim van het noorden in Argentinië .......................pg. 5
 Spannende selfdrive van Mendoza naar Salta  
Van droge woestijn tot machtige gletsjers .........................pg. 6 
Uitgebreide rondreis door Chili 
Vulkanen, jungle & Galapagos ...........................................pg. 8
 De geheimen van Ecuador
Mysterieuze Incasporen in Peru ..........................................pg. 10
 Complete reis door het zuiden van Peru
Patagonië .............................................................................pg. 11
 Oneindige wind met gletsjers en bergen

Enkele foto’s: Antwan Janssen

De verscheidenheid in Peru is van een 
hele andere orde. Met een wereldwon-
der als Machu Picchu is dat niet zo 
verwonderlijk. Hier komt ongeveer al-
les bij elkaar: het mooie stadje Cusco, 
een vallei met karakteristieke dorpjes 
omzoomd door toppen met sneeuw in 
de verte en beginnende jungle aan de 
andere zijde. En dat allemaal op relatief 
korte afstand. 
Natuurlijk is Peru meer dan Cusco en 
Machu Picchu. Wij houden er bijvoor-
beeld van om u het Titicaca meer an-
ders te laten zien en laten wij u ook 
heel graag kennis maken met de ruï-
nes van Chachapoya. Door verbeterde 
vluchtverbindingen is Peru  overigens 
heel goed te combineren met een paar 
daagjes strand op Aruba.

In Ecuador kunt u binnen de lands-
grenzen blijven om van zon zee en 
strand te genieten. Galapagos is welis-
waar een paar uur vliegen maar biedt 
naast de bijzondere wildervaring de 
mogelijkheid tot een middagje luieren 
op het strand en een beetje snorkelen. 
Het vasteland van Eduador biedt juist 
een afwisselend panorama van hoge 
toppen, Incacultuur én (nevelwoud) 
jungle.

Als reisarchitect werken we op basis 
van maatwerk. Samen met u kijken we 
welke route het beste bij uw wensen 
past. We zien u graag binnenkort voor 
een bijzondere reis naar dit fascineren-
de continent!

Zuid Amerika is een 
fascinerend continent. 
Hoewel er in al onze 
bestemmingen Spaans 
gesproken wordt en het 

Andesgebergte in elk land een eigen rol 
speelt, zijn er onderling grote verschillen. 
Chili en Argentinië lenen zich bijvoorbeeld 
uitstekend voor een zelfdrive waarin afwis-
selende landschappen voorbij trekken. Dat 
is ook niet zo vreemd, want wist u bijvoor-
beeld dat Chili de lengte heeft van noord-
Noorwegen tot het zuidelijke puntje van 
Griekenland? Niet zo gek dat u dan ook 
veel verschillen ziet. Wij combineren het 
graag: van de gletsjers in Patagonië tot de 
Incacultuur en zoutmeren in het noorden, 
de tango in Buenos Aires en de watervallen 
van Iguazu.

De wind, de gletsjers, de tango, 
 Machu Picchu 
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Eeuwige sneeuw
 & tropische jungle: 

complete rondreis Argentinië
uw hotel een ritje naar een grote pingu-
inkolonie en door Gaiman maken, een 
dorpje met boerderijen dat doet den-
ken aan Wales. 
Het schiereiland is bekend om het zee-
leven: de walvissen, dolfijnen, zeeleeu-
wen en orka’s. Erg leuk is de boottour 
vanaf Puerto Piramides.
 
dag 6 en 7:  naar ushuia
(binnenlandse vlucht + autohuur) 
De wind, de ongerepte natuur: nergens 
ter wereld is het ‘einde van de wereld-
gevoel’ zo sterk als op Vuurland. Het 
eiland is zo groot als Denemarken met 
slechts 100 000 inwoners waarvan 
60% in Ushuaia woont. Het stadje kent 
meestal een gezellige drukte. De sche-
pen naar Antartica vertrekken vanaf 
hier. 
Bij aankomst staat uw auto klaar. Op 
dag 7 heeft u alle tijd de omgeving, 
inclusief het nationale park, te verken-
nen.

zelF rijden vAnAF ushuiA 
nAAr el cAlAFAte: ervAAr 
die eindeloze stePPe vAn 
PAtAgoniË & Bezoek de ko-
ningPinguïn

dag 8, 9 en 10: el calafate                 
(binnenlandse vlucht + autohuur) 
Vandaag vliegt u naar El Calafate, de 
toegang tot de meest machtige glet-
sjers van Zuid-Amerika en het Andes 
gebergte. Ook hier staat weer een auto 
klaar. Verblijf in een leuk designhotel. 
Op dag 9 rijdt u naar de grootste en 

machtigste gletsjers van Zuid-Amerika:  
Perito Moreno. Dit is een spectaculaire 
en onvergetelijke belevenis. Hoewel 
de meeste gletsjers dagelijks afne-
men in grootte vormt Perito Moreno 
daarop de uitzondering. Deze gletsjer 
groeit nog elk jaar. Op dag 10 kunt u 
de bootexcursie naar de gletsjer Upsala 
boeken. Als u deze boottocht niet wilt 
maken, kunt u besluiten een dag extra 
in Bariloche te boeken. 

uitstAPje nAAr chili
Aan de Chileense zijde ligt het 
Parque Nacional Torres del Paine. 
Granieten rotsen rijzen loodrecht 
omhoog tot ongeveer 2000 meter. 
Een deel van de bergen is met ijs en 
gletsjers bedekt, waaronder de glet-
sjer Grey. U kunt de reis uitbreiden 
met 1 dag Puerto Natales  en 2 da-
gen Torres del Paine. 

Highlights van Argentinië in karakteristieke rondreis   

De tango van Buenos Aires, de 
meest Europese stad van Zuid-
Amerika, de uitgestrekte vlaktes op 
de pampa, de enorme hoogte van het 
Andesgebergte, de machtige gletsjers 
van Patagonië, de nieuwsgierig ma-
kende sporen van Incacultuur in het 
noordwesten, levensgrote cactussen, 
de uitstekende wijnen en misschien 
wel de mooiste watervallen ter wereld 
bij Iguazu: Argentinië en Chili in het 
zuidelijkste puntje van Amerika heb-
ben veel te bieden. In welk land kun je 
van het eeuwige ijs naar de tropische 
jungle reizen?  

dag 1:  
Vandaag vliegt u naar Buenos Aires.   

dag 2 en 3: Buenos Aires         
De komende dagen verkent u Buenos 
Aires. De stad bruist van leven en u 
zult ongetwijfeld karaktertrekken van 
Rome, Barcelona en Parijs herkennen. 
De stad is natuurlijk beroemd om de 
tangoshows. 
Wij boeken voor u een middag te voet, 
fiets of openbaar vervoer met onze lo-
kale Nederlands sprekende gids. 

dag 4 en 5: Puerto madryn –
 Peninsuala valdés

(binnenlandse vlucht + autohuur)
In de vroege ochtend vliegt u naar 
Trelew, de toegangspoort tot schierei-
land Valdés. Uw auto staat klaar. De 
komende twee nachten verblijft u in 
het mooie Territorio in Puerto Madryn. 
Als er nog tijd is, kunt u op weg naar 
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dag 11 en 12:  Bariloche 
(binnenlandse vlucht + autohuur)
Vandaag vliegt u naar Bariloche waar 
u de komende twee nachten verblijft. 
Ook hier staat een auto klaar.  Er zijn 
diverse mooie routes rondom het meer 
Nahuel Huapi te rijden of kies voor 
de 7 meren route naar San Martin. 
U heeft dan wel een extra dag nodig. 
Het Nahuel Huapi National Park is 
voor de Argentijnen wat Banff is voor 
de Canadezen: pure natuur in allerlei 
variaties, met meren, bergtoppen en 
verschillende type ecosystemen.
Tip: Bariloche is beroemd om haar 
chocolademakers! Verblijf in Design 
Suites of gelijkwaardig.

dag 13, 14 en 15: mendoza  
(binnenlandse vlucht + autohuur)
De volgende vlucht brengt u in 
Mendoza, het hart van de belangrijk-
ste wijnstreek van Argentinië. Er zijn 
prachtige landhuizen (estancia’s) met 
weidse wijngaarden terwijl in de verte 
de hoge toppen van de Andes verrij-
zen. Geniet hier de komende drie da-
gen van een verblijf op een comforta-
bele wijnfarm.

dag 16 en 17: cafayate  
(binnenlandse vlucht + autohuur)
Vandaag vliegt u naar Salta. Deze bij-
zondere stad met nog altijd Spaanse 
invloeden ligt te midden van een om-
geving met prachtige natuur. Nadat u 
bent aangekomen, staat uw huurauto 
klaar en rijdt u naar Cafayate, de wijn-
streek van het noorden met karakteris-
tieke estancia’s. 

dag 18 en 19: cachi                   
Cachi is een charmant dorpje met een 
mooie kerk. Het zou als decor voor een 
Zorro film kunnen doorgaan. Wandel 
door het rustige dorp over de geplavei-
de straten en laat u verrassen door de 
versmelting van de Inca- en Spaanse 
cultuur. 

dag 20 en 21: Purmamarca               
Een dorpje met typisch Indiaans ka-
rakter is beslist Purmamarca: stof-
fige straatjes, een marktplein met 
Incavrouwen die hun poncho’s, tam-
boerijnen en omslagdoeken willen ver-
kopen. Rondom het dorp tekenen de 

fantastische kleuren van de Cerro de 
los Siete Colores – de berg met zeven 
kleuren - zich af.
Bezoek de zoutpannen Salinas 
Grandes en de voormalige Inca ne-
derzettingen Tilcara en Humahuaca. 
Dit laatste plaatsje is een echte trekker 
met kinderkopjes bestrate pleinen, de 
vele winkeltjes en terrassen. Tilcara is 
eenvoudiger van architectuur, maar ze-
ker zo vriendelijk.

dag 22: salta                            
Vandaag rijdt u naar Salta; tijd 
voor een middagje stadsbezoek. 
Overnachting is in een sfeervol hotelle-
tje. Er zijn veel gezellige restaurantjes.  

dag 23 en 24: iguazu
Een vlucht brengt u naar Iguazu. Op 
dag 24 bezoekt u de Argentijnse zijde 
op eigen gelegenheid.  De paradijselij-
ke watervallen leveren prachtige foto’s 
op.  

dag 25 en 26:
In de ochtend bezoekt u de Braziliaanse 
zijde en vliegt daarna vanuit Foz de 
Iguazu in Brazilie naar Sao Paolo. 
Daar stapt u over op een vlucht naar 
Amsterdam.  Aankomst dag 26.

jungle verlenging
Vanaf Iguazu is het mogelijk 
de jungle verder te verkennen. 
Stroomafwaarts liggen enkele lod-
ges die bezoekers toegang geven 
tot de geheimen van dit ondoor-
dringbare woud. 

Highlights van Argentinië in karakteristieke rondreis  
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dag 1:
Vandaag vliegt u naar Buenos Aires. 

dag 2, 3 en 4: Buenos Aires   
Buenos Aires is een grote verrassing 
waar u zowel Rome, Barcelona en 
Parijs kunt herkennen. Niet voor niets 
wordt Buenos Aires de meest Europese 
stad buiten Europa genoemd. Verblijf 
in een prettig boutique hotelletje (3*+) 
in Palermo. Upgrade naar een 4* bou-
tique hotel mogelijk. Inbegrepen is een 
halve dag fietsen door Buenos Aires 
met onze Nederlandstalige gids. 

dag 5 en 6: mendoza 
Vandaag vliegt u naar Mendoza. Bij 
aankomst staat een auto. 
Mendoza is de belangrijkste wijnstreek 
van Argentinië. Er zijn statige estan-
cias. Op de achtergrond verrijzen de 
hoge toppen van de Andes. Verblijf op 
de comfortabele wijnfarm Club Tapiz, 
inclusief ontbijt. 

dag 7: villa union                    550 km 
De komende dagen gaat u het geheim 
van Argentinië ontdekken. De route 
naar Villa Union is prachtig en brengt 
u langs twee hele mooie parken: 
Talampaya & Moonvalley. Beide parken 
liggen zo’n 80 km voor Villa Union. Als 
u beide wilt bezoeken, heeft u een volle 
dag nodig. Overnachting in een  3* ho-
telletje: eenvoudig maar netjes. 

dag 8 en 9: valle de chañarmuyo 
      200 km vanaf villa union
Verbazingwekkend mooi is de rit die u 

Het geheim van het 
noorden 

Argentinië
via Chilecito gaat maken. De weg kron-
kelt over bergpassen en door valleien. 
Aan het einde van de dag arriveert u in 
een wijngebied in de Rioja provincie en 
verblijft hier op een comfortabele wijn-
farm.

dag 10 en 11: cafayate    550 km 
De route via Belen naar Cafayate is 
deels over gravel. De komende nachten 
verblijft u in Cafayate,  een mooi stadje 
met Spaanse invloeden in het hart van 
het Torrentes-wijngebied. Verblijf is op 
een prettige wijnfarm.  Bezoek bijvoor-
beeld de Quebrada de las Conchas, 
ook weer zo’n prachtig natuurgebied.

dag 12: cachi 250 km
Via een schilderachtige gravelroute 
rijdt u vandaag naar Molinos en Cachi. 
Cachi is een charmant dorpje met een 
mooie kerk. Het zou als decor voor een 
Zorro film kunnen doorgaan. Verblijf in 
een karakteristiek hotelletje met dikke 
witgekalkte muren.

dag 13 en 14: salta                     250 km 
Via het park Nacional los Cardones 
met metershoge cactussen rijdt u naar 
Salta, een stad met zo’n  ‘lekker leven’ 
sfeer. Mooi weer en goede restaurants 
maken uw dag helemaal af. Verblijf in 
een prettig boutique hotelletje.

dag 15 en 16: Purmamarca    250 km 
Een dorpje met typisch Indiaans 
karakter is beslist Purmamarca. 
Stoffige straatjes, een marktplein met 
Indianenvrouwen die hun poncho’s, 

Spannende selfdrive van Mendoza naar Salta   

tamboerijnen en omslagdoeken ver-
kopen. Rondom het dorp tekenen de 
fantastische kleuren van de Cerro de 
los Siete Colores – de berg met zeven 
kleuren - zich af. Bezoek vanuit dit dorp 
Salinas Grandes, de zoutvlakte op 3450 
meter. Noordwaarts van Purmamarca 
liggen de voormalige Inca nederzet-
tingen Tilcara en Humahuaca. Verblijf 
in Comarca, aan de rand van het dorp.

dag 17 en 18: iguazu  
Aan het einde van de middag vliegt 
u naar Iguazu. Bij aankomst staat uw 
transfer klaar. Op dag 18 bezoekt u de 
Argentijnse watervallen op eigen gele-
genheid. Op dag 19 vertrekt u naar de 
Braziliaanse kant om de watervallen te 
zien en daarna in te checken voor uw 
vlucht via Sao Paolo naar Amsterdam. 
Verblijf is in Iguazú La Aldea de la 
Selva. 

dag 19 en 20:  
Uw vlucht vertrekt halverwege de mid-
dag en komt de volgende dag aan in 
Amsterdam. 
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Van droge woestijn
    tot machtige gletsjers

dag 1 en 2:
Vlucht naar Santiago del Chile.  Na 
aankomst op dag 2 wordt u naar uw 
hotelletje gebracht en kunt u op eigen 
gelegenheid de stad verkennen.

dag 3, 4 of 5: san Pedro de Atacama
U vliegt naar  Calama, de toegangs-
poort tot de Atacama woestijn waar 
een auto klaar staat. De komende 3 
dagen brengt u door in San Pedro 
de Atacama. Verblijf in La Casa don 
Tomas (upgrades mogelijk) op basis 
van ontbijt. Bezoek de zoutmeren op 
de Altiplanico of boek een uitstapje 
naar de Tatio geisers. 

dag 6: iquique    489 km
Iquique ligt aan de oceaan, zo’n 50 ki-
lometer verwijderd van de noord-zuid 
route Panamericana. Vandaag rijdt u 
via goede wegen naar deze kuststad 
die enkele architectonisch mooie ge-
bouwen rijk is aan brede boulevards.
Iquique is rijk geworden door de ni-
traatmijnen op de hoogvlaktes in het 
binnenland. Verblijf in een 4* hotel.

dag 7 en 8: codpa          170 km 
Zo’n 115 km ten zuiden van Arica ligt 
Codpa op 1852 meter hoogte. Codpa 
ligt in de gelijknamige vallei, een klein 
dorp met Pre-spaanse wortels. De 
smalle vallei is vruchtbaar en heeft een 
heerlijke temperatuur. Dat is prettig 
voor een fietstochtje naar de petroglie-
fen buiten het dorp.
Onderweg kunt u een kijkje nemen 
bij een voormalig  gerestaureerd ni-
traatmijnstadje en naar de Gigante de 
Atacama rijden.

dag 9: Putre     160 km
Putre is sinds mensenheugenis een 
belangrijk knooppunt aan handelswe-
gen tussen de hooggelegen Altiplano 
en de kuststreek. Het dorp diende als 

Uitgebreide rondreis door Chili
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Uitgebreide rondreis door Chili

overnachtingsplaats, handelslocatie en 
verdedigingsbolwerk. Toeristen verblij-
ven hier vooral om het nationale park 
Lauca te bezoeken. Lauca ligt op 4400 
meter en is in 1970 in het leven geroe-
pen ter bescherming van het vogelle-
ven. Er liggen her en der diepblauwe 
vulkaanmeren omzoomd door witte 
zoutranden en olijfkleurige veenachti-
ge weidegronden die bofedales worden 
genoemd. 

dag 10: Arica      145 km
Vandaag rijdt u terug naar de kust en 
overnacht in Arica. 

ontsPAnnen in de 
elqui vAllei

De vruchtbare Elqui vallei bij La 
Serena is een nog onontdekt ge-
heim. Vanuit de leuke dorpjes in de 
vallei zijn ontspannende tochtjes 
te maken en kunt u wijngaarden en 
sterrenwachten bezoeken.

dag 11 en 12: Pucón
U vliegt vanaf Arica via Santiago naar 
Temuco waar uw volgende auto klaar 
staat. Het is tijd om het merengebied 
te verkennen. Verblijf is in Pucon in ho-

tel Antumalal inclusief ontbijt. 
dag 13 en 14: Petrohué    340 km
Het Vicente Perez Rosales NP ligt 
aan de oevers van het diepblauwe 
meer Llanquihue met uitzicht op de 
Osorno vulkaan. De belangrijkste at-
tractie in het park zijn de watervallen 
die worden gevormd door smeltwater 
van de gletjser op de vulkaan Osorno. 
Overnachting in de gezellige Petrohué 
Lodge. Wandelen en kayaken mogelijk. 

dag 15: Puerto varas   240 km
U rijdt rustig richting Puerto Montt 
vanwaar u morgen vliegt. Overnachting 
is in Puerto Varas. 

nAAr BAriloche oF 
cArreterA AustrAl?

Kijk op onze site voor een route 
per boot-bus-boot naar Bariloche 
in Argentinië of verleng met de 
Carretera Austral. De Carretera 
Austral is geheimzinnig en een 
avontuur. De wegen zijn nog niet 
plat gebaand, de landschappen on-
gerept en soms feeëriek. Op deze 
reis vaar je over fjorden, rijd je door 
lenga regenwoud, zie je gletsjers 
glinsteren op hoge toppen en kun je 
op de koele gletsjermeren kanova-
ren of wonderlijke natuurformaties 
zien.  

dag 16: Puerto natales   240 km
Aankomst in Punta Arenas waar op-
nieuw een auto klaarstaat. Uw eerste 
bestemming is Puerto Natales. Vooral 
de mylodon grot is een bezoekje waard. 

dag 17 en 18: torres del Paines   80 km
Het nationale park Torres Del Paine 
dankt haar naam aan oprijzende gra-
nieten rotsen die de vorm van torens 
hebben in een Patagonisch steppe 
landschap. Langs de hellingen van de 
toppen komen gletsjers naar beneden 
glijden. Maak een lange wandeling of 
vaar met een bootje over Lago Grey 

richting de gletsjer en geniet van de im-
mense schoonheid.  Verblijf op basis 
van ontbijt in Pampa Lodge op korte 
afstand van het park.

ook nAAr de Perito 
moreno?

Wilt u ook  de grootste en machtig-
ste gletsjers van Zuid-Amerika zien? 
De Perito Moreno ligt in El Calafate 
(Argentinië) en biedt een specta-
culaire en onvergetelijke belevenis. 
Vanaf Torres del Paines rijdt u naar 
El Calafate (circa 350 km) voor een 
verblijf van 2 of 3 nachten. 

dag 19: Punta Arenas
U rijdt terug naar Punta Arenas van-
waar u morgen naar Santiago vliegt. 
Ten noordwesten van de stad (65 km) 
ligt een kolonie van de Magelhaen pin-
guïn die tussen half oktober en half 
maart dagelijks bezocht kan worden. 

dag 20: santiago
Vlucht naar Santiago waar u de ko-
mende nacht in een rustig hotelletje 
verblijft.

dag 21 en 22:
Transfer naar de luchthaven en vlucht 
naar Europa. Aankomst dag 22. 

De koningspinguïn heeft sinds en-
kele jaren een kolonie in Patagonië. 
Bel of mail ons voor een bijzondere 
route door Magallanes en Vuurland.

Enkele foto’s: Antwan Janssen
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De geheimen van Ecuador:
 vulkanen, jungle & Galapagos

fortabele kamers in de gastvrije lodge. 
Maaltijden en wandeltocht met gids 
inbegrepen.

dag 4 en 5: ibarra      150 km 
Vandaag vertrekt u richting Otavalo, 
waar op zaterdag een grote markt is 
en op overige dagen een verkleinde 
versie (maar nog steeds leuk). De pa-
namahoeden – die van oorsprong uit 
Ecuador komen! – zijn hier volop te 
koop. Onderweg maakt u een stop op 
de evenaar. 
Verblijf is op haciënda Piman, een 
heerlijk plekje in de Chota Vallei, waar 
de combinatie van oud & modern 
een prettige vertaling heeft gekregen. 
Ontbijt inbegrepen. 
In de Chotavallei woont de grootste 
Afro-Ecuadoriaanse gemeenschap, na-
komelingen van Afrikaanse slaven. 
De komende dagen brengt u een be-
zoek aan het speciale El Angel Reserve 
waar u een bijzondere rijkdom aan 
flora gaat ontdekken én maakt u een 
treinritje vanaf Ibarra naar Salinas.

dag 6 en 7: Papallactas             190 km
Na de treinrit gaat de route naar 
Papallactas en rijdt u door de ooste-
lijke bergreeks Cordillera. Hier en daar 
schiet de weg over de 4000 meter. 
Het spa resort Termas Papallacta ligt 
in een vallei in de hoge Andes richting 
de Ecuadoriaanse Amazonejungle. 
Het uitzicht is prachtig, ondermeer 
op de Antisana vulkaan. Er zijn warm-
waterbaden waar u van kunt genieten. 
Verder kunt u wandelingen maken 

door de nevelwouden in de omgeving. 
Inclusief ontbijt.

dag 8, 9 en 10: naar de jungle
In het noordoostelijke puntje van 
Ecuador ligt het enorme junglereser-
vaat Cuyabeno.  Slechts enkele minu-
ten lopen van de lodge Siona begint het 
regenwoud. Met een beetje geduld kan 
de weelderige groene vegetatie zomaar 
haar geheimen prijsgeven en ziet u ge-
kleurde vogels (waaronder papegaai-
en), orchideeën, bromelia’s, aapjes, 
schildpadden en wellicht de roze dol-
fijn. Vlucht naar het Amazonegebied, 
transfers, excursies en maaltijden inbe-
grepen. Niet inbegrepen: lokale entree.

dag 11, 12 en 13: cotopaxi   100 km
U landt weer op Quito. Vandaag be-
gint u aan de Vulkanenroute en is  de 
Cotopaxi uw bestemming, de vulkaan 
van 5897 meter hoog. De vulkaan is 
verpakt in een ijzige gletsjer. Op de 
flanken leven diverse dieren als lama’s, 
vossen en wilde paarden. Condors wor-
den regelmatig gespot. 
De komende dagen staan in het te-
ken van wandelingen in het Cotopaxi 
park en bij het meer Quilotea. U bent 
op grote hoogte: 3850 – 4500 meter. 
Overnachting is bij Hato Verde, een 
gezellige en gemoedelijke haciënda. 

dag 14 en 15: Banos 
Op weg naar Banos bezoekt u  
Sasquisili, een lokale Indianenstad 
waar een levendige sfeer heerst. Het 
landschap is zoals je de Andes voor-

De geheimen van Ecuador: vulkanen, jungle & Galapagos

dag 1 en 2:  
Vandaag vliegt u naar Quito, de hoofd-
stad van Ecuador (2800 meter).  Bij 
aankomst wordt u naar uw hotelletje 
gebracht met het typische karakter van 
Spaanse gebouwen: dikke muren, een 
patio en een authentiek karakter. 
Morgen heeft u tijd om Quito te ver-
kennen. Er zijn diverse kerken en ka-
thedralen die de moeite waard zijn, 
evenals pleintjes en straten. 

dag 3: cloud Forest/mindy    130 km
Een tikkeltje mysterieus, licht dat door 
de bossen sijpelt, vogels, vlinders, or-
chideeën: het Cloudforest in Bellavista 
op bijna 2  uur afstand ten noordwes-
ten van Quito, levert een mooi uitstap-
je op. Bellavista is een prive reservaat 
waar allerlei activiteiten mogelijk zijn 
zoals wandeltochten, vogels spotten 
en watervallen opzoeken. 
Het verblijf is in eenvoudige maar com-
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stelt. Op dinsdag wordt in Sasquisili 
markt gehouden. 
Banos ligt op circa 1800 meter, een 
plaatsje met warmwaterbronnen. 
Overnachting in Chamanapamba, vlak-
bij de Chamana waterval. In en rond 
Banos zijn er leuke fietstochten te ma-
ken. Wij hebben een halve dag fietsen 
voor u opgenomen. 

dag 16: guamote
Op weg naar Riobamba kunt u een 
uitstapje maken naar de Chimborazo, 
de hoogste berg van Ecuador met 6310 
meter. De berg is een vulkaan, ook 
weer bedekt met een gletsjer. 
Eindbestemming vandaag is Guamote, 
40 km ten zuiden van Riobamba. Op 
donderdag  wordt hier markt gehouden 
die momenteel als de leukste markt 
van Ecuador wordt gezien. Goederen 
worden nog met goederen betaald, en 
er is een markt voor vee en kleinvee. 
Verblijf is bij Inti Sisa. De Belgische 
non Greta Coninckx heeft hier een 
community opgericht waar workshops 
gegeven worden en onderwijs wordt 
verzorgd. U wordt meegenomen op 
een tour. 
De accommodatie is eenvoudig, maar 
schoon en gezellig. 

dag 17: Alausi
Na de Inti Sisa tour gaat de rit naar 
Alausi  met verblijf in Hosteria La 
Quinta. Morgenochtend gaat u met de 
tren Nariz del Diablo, een spectaculair 
mooi treinreisje naar Sibambe.

dag 18 en 19: cuenca  
Op weg naar Cuenca is Ingapirca een 
stop waard, de belangrijkste archeolo-
gische plaats van Ecuador.  De ruïne 
is een overblijfsel van een Incafort.
Cuenca heeft een nog sterker koloniaal 
karakter dan Quito. Vooral de kathe-
draal is een trekpleister. Verblijf in een 
prettig hotelletje. 

dag 20 en 21: vilcabamba
In Vilcabamba is het leven ‘gewoon’ 
prettig. De vallei met het zachte kli-
maat en vriendelijke sfeer is de laatste 
jaren uitgegroeid tot een plezierige 
woonplaats voor mensen die de stad 
willen ontvluchten en de stilte zoeken. 
Even vriendelijk is uw accommodatie 
Izhcayluma. Gebaseerd op verblijf in 
standaardkamer met ontbijt. 

dag 22, 23 en 24: Puerto lopez
Vanaf Loja vliegt u vandaag naar 
Guayaquil en wordt vervolgens naar 
Puerto Lopez gereden, een rit van circa 
3 uur. De komende dagen verblijft u in 
Hotel Mandala in een superior kamer 
op basis van ontbijt.
Vanuit Puerto Lopez kunt u diverse ex-
cursies ondernemen in het Machalilla 
National Park bestaande uit baaien, 
regenwoud en overige landschappen.  
Vaar bijvoorbeeld naar Isla de la Plata 
om een kijkje te nemen bij de blauw-
voet-jan-van-genten of ga snorkelen. 
Mandala ligt direct aan het strand en 
is een gezellige, eenvoudige/comforta-
bele lodge. 

dag 25 en 26: guayaquil 
Vanavond vliegt u vanaf Guayaquil naar 
Amsterdam om 20.20 uur. Aankomst 
Amsterdam (13.45 uur)

gAlAPAgos
Een verlenging van uw reis met 
Galapagos is mogelijk. Kijkt u op 
onze website voor de mogelijkhe-
den of bel ons op 073 599 7283.

regenwoud
De jungle in het Amazonegebied 
kan vervangen worden door het re-
genwoud rondom de Napo Rivier/
Cotococha. U hoeft nu niet te vlie-
gen. De reissom ligt lager. 

De geheimen van Ecuador: vulkanen, jungle & Galapagos
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dag 1 en 2: lima
U vliegt vandaag naar Lima en komt 
aan het einde van de middag aan. 
Verblijf in een sfeervol boutique hotel-
letje inclusief ontbijt. De tweede dag 
kunt u op eigen gelegenheid de stad 
bezoeken of een tour boeken. 

dag 3: Paracas     205 km
Vanuit Paracas maakt u een leuk boot-
tochtje naar Ballestas Island waar u 
zomaar duizenden zeevogels zoals pe-
likanen en comoranten ziet. Ook zee-
honden voelen zich hier thuis.
Buggyrijden in de duinen is mogelijk 
(facultatief). Verblijf in het luxe Double 
Tree Resort inclusief ontbijt.

dag 4 en 5: nazca     220 km 
Vandaag gaat de tocht per bus naar 
Nazca waar de beroemde Nazca lijnen 
zijn te zien. Nazca is bekend geworden 
om de geheimzinnige lijnen die u het 
beste kunt zien vanuit de lucht. Een 
vlucht van 45 minuten is inbegrepen 
(ochtend dag 5, weersomstandighe-

den voorbehouden). Verblijf in Hotel 
Cantayo inclusief ontbijt.

dag 6 en 7: Arequipa                550  km
Arequipa is een bijzonder stadje met 
historische gebouwen, kerken en ka-
thedralen. Bezoek vooral het zeer 
mooie vrouwenklooster Monasterio 
Santa Catalina. Verblijf in het gezellige 
Casa Arequipa inclusief ontbijt. 

dag 8 en 9: colca                        195 km
Per toeristenbus gaat u vandaag naar 
de 70 kilometer lange Colca Canyon. 
De canyon is 3 km diep! Bijna elke och-
tend stijgen condors op in deze vallei. 
Een tocht hiernaartoe is inbegrepen. 
Verblijf in de mooie Colca Lodge (met 
warmwaterbronnen), inclusief ontbijt.

dag 10 en 11: Puno                    450 km 
De route leidt over de puna naar Puno 
en u stijgt letterlijk naar grote hoogtes. 
Het enorme meer op de grens met 
Bolivia & Chili ligt op 4000 meter en is 
het hoogste meer ter wereld. Een boot-
trip op dag 11 van zo’n 3 uur brengt u 
over het meer naar de eilandjes Uros & 
Taquile, drijvende eilandjes van riet. De 
Indianenbevolking op Taquile staat be-
kend om haar kleurvolle klederdracht.  
Verblijf in Andina Private Collection 
aan het meer. 

uPgrAde suAsi
Suasi Lodge ligt op het gelijknamige 
eilandje bijna aan de overzijde van 
het meer. Kom tot rust rijden een 2 
daags verblijf. Ga wandelen of vaar 
per kano rondom het eiland. f

dag 12 en 13: cusco    450 km
Per toeristenbus gaat u vandaag naar 
Cusco. Onderweg worden diverse 
stops gemaakt. Nog mooier: u kunt 
de route per luxe trein afleggen (meer-
prijs). 

Cusco is een uniek koloniaal stadje op 
de fundamenten van een Inca stad. 
De kleine straatjes, winkeltjes, lokale 
restaurants en het grote plein zijn be-
slist de moeite waard. In de omgeving 
liggen diverse Inca ruines.  Verblijf in 
een eenvoudig boutique hotelletje of 
upgrade naar luxere lodge.

dag 14: machu Picchu
Vandaag is het tijd voor Machu Picchu 
en kunt u uren ronddwalen en van dit 
mystieke schouwspel genieten. Aan 
een bezoek zijn wel tijdslimieten ge-
steld. U kunt kiezen uit een ochtend-
bezoek van 06.00 – 12.00 uur of een 
middagbezoek van 12.00 – 17.30 uur. 
Vanavond overnacht u in het dorp Agua 
Calientes aan de voet van de berg. 
 
dag 15, 16 en 17: sacred valley    80 km 
De Sacred Valley is een prettige val-
lei om enkele dagen te genieten van 
mooie natuur, een prettige lodge en 
diverse uitstapjes. U kunt op dag 15 – 
indien u dat wilt – Machu Picchu nog 
eens bezoeken. 

dag 18 en 19:
U vliegt vanaf Cusco naar Lima en ver-
volgens naar Amsterdam.

de jungle verkennen?
Kies voor een verblijf in een jungle-
lodge bij Puerto Maldonado.

Mysterieuze
 Incasporen in Peru

Verrassende reis door het zuiden van Peru 



f  Upgrades zie prijsbijlage en
website: www.gemsbok.nl Gemsbok        Reizen
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 Oneindige wind met gletsjers en bergen

Patagonië in detail
Waar de wind waait en de 

gletsjer (nog) groeit
vanaf Porvenir naar Punta Arenas. 
Punta Arenas is een plezierige stad 
met een plaza vol historische panden 
en een maritiem museum.

dag 6 en 7: Puerto natales       250 km                 
U rijdt over de vlaktes van Patagonië 
en kunt onderweg een pinguïnkolonie 
bezoeken. Puerto Natales ligt aan de 
Ultima Esperanza baai vanwaar boot-
tochtjes vertrekken die de omliggende 
fjorden laten zien. Bezoek ondermeer 
de Milodon grot met  reconstructie van 
een reuzenluiaard.

dag 8 en 9: torres del Paine      90 km                 
Het nationale park Torres del Paine 
dankt haar naam aan oprijzende gra-
nieten rotsen die de vorm van to-
rens hebben in een landschap van 
Patagonische steppe. Langs de hel-
lingen van de toppen komen gletsjers 
naar beneden glijden. Maak een lange 
wandeling of vaar met een bootje over 
het Lago Grey en geniet van de im-
mense schoonheid.  Verblijf op basis 
van Pampa Lodge in het Rio Serrano 
gebied op korte afstand van het park, 
inclusief ontbijt.

Bijzonder verBlijF 
– overnAcht in een 
yurt oF dometent

Kies voor een verblijf inclusief alle 
excursies in een luxe lodge als 
Patagonia Camp, waarbij u over-
nacht in een heuse Mongolische 
yurt met sterrendak of kies voor het 
gezellige EcoCamp. Prijzen op aan-
vraag.

dag 10 en 11: el calafate               290 km                 
Vandaag steekt u de grens weer over 
naar Argentinië en rijdt u naar El 
Calafate, de gletsjer hoofdstad van 
Zuid-Amerika. Op de tweede dag ziet 
u de grootste en machtigste gletsjers 
van Zuid-Amerika, een spectaculaire 
en onvergetelijke belevenis.

tiPs
• Nog meer gletsjers zien? Boek 
dan de boottocht op Lago Argentina 
en vaar naar de Upsalla gletsjer (of 
een andere als deze niet bereikbaar 
is). 
• Maak een minitrekking  en wandel 
met ijzers op de gletsjer! 

dag 12 en 13: el chaltén                 215 km                 
Een makkelijke en niet al te lange rit 
vandaag naar El Chaltén. Mount Fitz 
Roy is het boegbeeld van dit kleine 
dorp. Er zijn talrijke wandelingen te 
maken in het park rondom deze berg, 
een waar paradijs voor de echte wan-
delaar. Verblijf is in een leuk boutique 
hotelletje.

dag 14 en 15: Buenos Aires                
U rijdt terug naar El Calafate, levert uw 
auto in en vliegt naar Buenos Aires. Na 
aankomst op de luchthaven wordt u 
per transfer naar uw boutique hotel in 
de leuke wijk Palermo gebracht. 

De stad is een grote verrassing waar u 
zowel Rome, Barcelona en Parijs kunt 
herkennen. Vergeet niet om naar een 
tangodinershow te gaan! Een halve dag 
te voet, fiets of openbaar vervoer met 
onze Nederlandse gids is reeds inbe-
grepen.

dag 16 en 17:                   
Uw vlucht vertrekt halverwege de mid-
dag van dag 16 en komt dag 17 aan in 
Amsterdam.

Met deze reis door Patagonië ontdekt 
u al het moois van het meest zuidelij-
ke stukje van de wereld. Maak excur-
sies naar machtige gletsjers, bezoek 
mooie nationale parken en eindig uw 
reis met de opzwepende tango.  

dag 1:  
Vandaag vliegt u per KLM rechtstreeks 
naar Buenos Aires.   

dag 2 en 3: ushuaia         
U arriveert vroeg. Een paar uur later 
vliegt u door naar Ushuaia. Bij aan-
komst staat uw huurauto klaar. 
De wind, de ongerepte natuur: nergens 
ter wereld is het ‘einde van de wereld-
gevoel’ zo sterk als op Vuurland. Het 
stadje Ushuaia kent meestal een gezel-
lige drukte. De schepen naar Antarctica 
vertrekken bijvoorbeeld vanaf hier. 
Bezoek het Tierra del Fuego Nationaal 
Park en maak een boottocht over het 
Beagle kanaal. 

dag 4: cerro sombrero              450 km
Op weg naar Chileens Patagonië maakt 
u een tussenstop in Cerro Sombrero. 
Bezoek onderweg de koningspinguïns 
(alle dagen, behalve maandagen). Dit 
is zeer speciaal; andere kolonies zijn 
alleen op Antarctica of op de Falkland 
eilanden te vinden. 
 
dag 5:  Punta Arenas  

125 km naar Porvenir
Vandaag begint de grote Patagonische 
oversteek. Daarvoor moet u met de 
ferry. U kunt de ferry nemen naar Punta 
Delgada, maar interessanter is de ferry 


