15-DAAGSE RONDREIS VLIEGREIS
ADEMBENEMEND NAMIBIË
Donderdag 2 tot donderdag 16 juli 2020
Namibië is een uitgestrekt en zeer dunbevolkt land voor wie zoekt naar een unieke ervaring ver weg
van onze luxueuze wereld. Een bestemming die zeker op je verlanglijstje moet staan. We ontdekken
een buitengewone omgeving en de verschillende aspecten van de Namibwoestijn, spectaculaire
landschappen die je nergens anders in de wereld ziet, imposant wildleven, prachtige vergezichten en
machtige bergtoppen. Ontwaak met een Afrikaanse zonsopgang, laat je betoveren door Namibië.
DAG 1 - PARIJS – WINDHOEK:
We vertrekken met de autocar vanuit Eine naar de luchthaven Charles de Gaulle. Vlucht naar
Windhoek vanuit Parijs met Qatar Airways via Doha.
DAG 2 - WINDHOEK – OKONJIMA:
Aankomst en onthaal door uw Afrikaanstalige gids/chauffeur en vertrek naar het Waterberg Plateau
Reservaat. Onderweg bezoek aan de lokale ambachtenmarkt van Okanhandja. In de namiddag
maken we een safari in de buurt van onze lodge. Avondmaal en overnachting in Okonjima Plains
Camp.
DAG 3 - OKONJIMA – ETOSHA NOORD-OOST:
’s Morgens vroeg mogelijke wandeltocht in het Waterberg Plateau National Park. Dit park wordt zo
genoemd vanwege de vele rivieren en watervallen die er te vinden zijn. Je kan van op afstand de
bergen van de Waterbergregio al bewonderen, maar de schoonheid wordt pas fenomenaal als je er
middenin zit. Groene valleien gepaard met veel acaciasoorten zorgen voor een adembenemend
landschap. Nadien vertrek naar het noordoosten van Etosha National Park, één van de grootste en
belangrijkste wildparken van
Zuidelijk Afrika. Zebra’s, springbokken, leeuwen, olifanten, giraffen, neushoorns en zo veel meer zijn
hier talrijk aanwezig. We vertrekken voor een unieke safari met de rangers op zoek naar wilde dieren
in het park. Avondmaal en overnachting in de gloednieuwe King Nehale Lodge.
DAG 4 - ETOSHA NOORD-OOST:
Volledige dag safari in het Etosha Reservaat per open 4x4 voertuig. In Etosha National Park lijkt de
wereld te eindigen. Een enorme zoutpan strekt zich uit zo ver het oog kan rijken. Ooit was hier een
oeroud meer, maar door de droogte blijft enkel deze eindeloze stoffige vlakte over. Hier en daar vind
je drinkplaatsen om het vele wild dat in dit wonderlijke landschap leeft van water te voorzien. Want
wild is hier in overvloed aanwezig: gaande van katachtigen, neushoorns, olifanten, giraffen, zebra’s,
impala’s tot meer dan 350 vogelsoorten. De olifanten die hier te vinden zijn, behoren tot de grootste
in Afrika dankzij de vele vitaminen en voedingstoffen die zich in de bodem bevinden. Wild spotten in
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het Nationaal Park van Etosha is dan ook adembenemend. Door de lage begroeiing zijn de dieren, die
er als goden leven, heel makkelijk te zien.
DAG 5 - ETOSHA – DAMARALAND:
Na het ontbijt vertrek naar Damaraland. Damaraland begint ten noorden van Swakopmund en loopt
helemaal door tot Etosha. Het is een prachtige ruige woestijnachtige regio, met rode rotsen en
bergen. Ook lopen er diverse dieren rond zoals gemsbokken, struisvogels en leguanen. De naam is
afkomstig van het volk dat hier leeft, de “Damara”. Avondmaal en overnachting in Damara Mopane
Lodge.
DAG 6 - DAMARALAND – TWIJFELFONTEYN – SWAKOPMUND:
Eén van de hoofdattracties van Damaraland zijn de rotstekeningen van Bushman Paintings in
Twyfelfontein. Deze tekeningen staan op de Unesco werelderfgoedlijst. De tekeningen zijn in de rots
gekerfd en dus niet geschilderd. Vlakbij Twyfelfontein liggen ook de “Organ Pipes”, een fascinerend
geologisch natuurfenomeen. Deze kolommen rijzen tot 5 meter hoog en doen denken aan de pijpen
van een kerkorgel. Eveneens bezoek aan het Versteende Woud, een merkwaardig park waar een 50tal versteende bomen staan die verdwaasd in het zand liggen. Deze fossielen zijn naar schatting zo’n
280 miljoen jaar oud. Naast de bomen kan je ook de Welwitschia bewonderen. Deze plant wordt
soms wel het levende fossiel genoemd, aangezien de Welwitschia soms meer dan 1 000 jaar oud kan
worden. Vertrek naar Swakopmund gelegen aan de kust van de ruige Atlantische Oceaan. Onderweg
bezoek aan een traditioneel Himba dorp in de omgeving van Uis. De Himba’s leiden een
halfnomadisch bestaan en de vrouwen dragen graag sieraden van zelfgemaakte leren halskettingen
en kleuren hun huid met een pasta van boter en roodhout. Het mengsel beschermt hun huid tegen
de stralen van de zon en geeft de vrouwen een diep roodbruine tint.
In de late namiddag korte stadstour door Swakopmund. Hier mondt de rivier Swakop uit in de
Atlantische Oceaan. Het stadje ademt de Duitse sfeer met de typische koloniale architectuur. Hier
hebben verschillende winkelketens hun vestiging en mede daardoor is dit het enige echte
vakantieoord in Namibië. De met palmbomen omzoomde stranden dragen uiteraard bij aan deze
reputatie. Avondmaal en overnachting in Beach Hotel Swakopmund.
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DAG 7 - SWAKOPMUND:
Na het ontbijt zeecruise in de lagune van Walvis Bay. Tijdens deze cruise ga je op zoek naar dolfijnen,
pelikanen, zeehonden en andere zeedieren. We starten ons avontuur aan Walvis Bay, waar je aan
boord gaat van de catamaran. We genieten van het prachtige uitzicht over de baai. De catamaran
gaat verder richting Pelican Point, waar je vele pelikanen en flamingo’s kan spotten. Je kan er ook
een kolonie zeeleeuwen zien. Let tijdens het varen op de drie soorten dolfijnen die met de golven
spelen. Tijdens de cruise is een lichte brunch met oesters en schuimwijn voorzien. In de namiddag
heb je de mogelijkheid om facultatief een buggyrit te maken ofwel heb je een vrije namiddag om te
relaxen of te wandelen door het makkelijk te verkennen Swakopmund. Avondmaal en overnachting
in Beach Hotel Swakopmund.
DAG 8 - SWAKOPMUND – NAMIB DESERT:
Alvorens zuidwaarts te rijden naar de Namib Woestijn bezoeken we nog kort de Ramsar Lagune nabij
Walvis Bay: een schitterend moment van de dag om nog wat prachtige foto’s te nemen. We reizen in
zuidelijke richting via de Ghaub en Kuiseb Pas naar de Namib Woestijn. Avondmaal en overnachting
in Sossusvlei Lodge.
DAG 9 - NAMIB DESERT – SOSSUSVLEI – NAMIB DESERT:
Vandaag verkennen we de spectaculaire omgeving rond Sossusvlei, Deadvlei, Dune 45 en de Sesriem
Canyon, waar de rivier de Tsauchab een spectaculaire diepe kloof in de miljoenen jaren oude lagen
steen heeft uitgesleten. De roodkleurige duinen behoren tot de hoogste duinen ter wereld.
Avondmaal en overnachting in Sossusvlei Lodge.
DAG 10 - NAMIB DESERT – LÜDERITZ:
Verder Zuidwaarts naar de Fish River Canyon. Om de lange afstand te halveren voorzien we een
overnachting in Lüderitz, gelegen aan de Atlantische Oceaan. We doorkruisen hierbij de regio rond
Aus, gekend voor zijn kokerbomen en zijn wilde paarden. Avondmaal en overnachting in Lüderitz
Nest Hotel.
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DAG 11: LÜDERITZ – FISH RIVER CANYON:
’s Morgens bezoek aan de spookstad Kolmanskop. Vroeger was het een welvarend
mijnwerkersdorpje. De laatste familie vertrok hier in 1956. Het oprukkende zand kreeg vrij spel.
Enkele panden zijn vervallen, andere gebouwen zijn nog in redelijke staat. Je kunt er rondlopen en
sommige huizen betreden. Verder zuidwaarts naar de Fish River Canyon. Onderweg bezoek aan het
kokerboomwoud. Avondmaal en overnachting in Canyon Lodge.
DAG 12: FISH RIVER CANYON:
Bezoek aan de Fish River Canyon. De Fish River Canyon is de op twee na grootste canyon ter wereld.
De kloof is ongeveer 160 km lang, tot 27 km breed en is op sommige plaatsen tot 550 meter diep.
Doorheen de canyon kronkelt de visrivier, gekenmerkt door zijn oranjekleurig water. Er zijn
verschillende uitkijkpunten bovenop de canyon die je een verbluffend zicht op dit natuurwonder
bieden. Door de nabijheid van water oefent de canyon een grote aantrekkingskracht uit op dieren,
die hier vrij rondlopen. Avondmaal en overnachting in Canyon Lodge.
DAG 13 - FISH RIVER CANYON – KALAHARI WOESTIJN:
We verlaten de Fish River Canyon en rijden noordoostwaarts naar de Kalahari Woestijn. Vandaag reis
je door een totaal verschillend landschap maar zeker even spectaculair. Het landschap wordt
voornamelijk gedomineerd door rode duinen en zeldzame vegetatie. Onderweg bezoek aan het
kokerboomwoud. Tijdsafhankelijk maken we nog een naturedrive door de woestijn. Avondmaal en
overnachting in Kalahari Anib Lodge.
DAG 14 - KALAHARI – WINDHOEK – ZAVENTEM:
Vertrek naar Windhoek & transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.
DAG 15 - ZAVENTEM:
In de vroege ochtend aankomst in Zaventem. Transfer per autocar naar Eine.
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Prijs: 5060 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 445 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•
•
•

Vervoer heen vanuit Parijs en terug naar Zaventem met autocar
Overnachting zoals vermeld in programma of gelijkwaardig
Rondreis op basis van vol pension vanaf middagmaal 2de dag tot middagmaal 14de dag
Afrikaanstalige chauffeur/gids
Begeleiding Reizen Patteeuw
Voorreisvergadering

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•
•

Persoonlijke uitgaven + dranken
Buggyrit (+- € 42)
Eventuele fueltoeslagen
Alle fooien (gids, chauffeur, bagagebehandeling, …)
Een annulatie- en bijstandsverzekering

Extra informatie:
Minimum aantal deelnemers: 20
Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart 2020, daarna op aanvraag
Kopie identiteitskaart bij inschrijving
Internationaal gedigitaliseerde reispas verplicht met geldigheid tot ten minste zes maanden na
datum van terugkeer.
Raadpleeg steeds uw huisdokter om uw basisinentingen (zoals difterie-polio-tetanus, buiktyfus en
hepatitis A) te controleren
Volgorde van bezoeken, voorgestelde hotels, kunnen nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan
kwaliteit en/of programma. Prijs onder voorbehoud van eventuele toeslagen van koersverschillen,
fuel- en luchthaventaksen.
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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